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RESUMO  
 

Observa-se que a pandemia da Covid-19 impulsionou a transformação da justiça digital 
que estava em curso há alguns anos, sendo necessário o Poder Judiciário acelerar para 
se adaptar ao momento de incertezas e inseguranças, garantindo o acesso à justiça em 
observância aos princípios constitucionais. Com as decisões políticas dos Estados e 
Municípios, divergentes da do Governo Federal, para conter a disseminação do vírus, o 
Poder Judiciário passou a ser acionado para resolver questões envolvendo o conflito 
federativo. Assim, o presente trabalho tem por escopo analisar o panorama do judiciário 
antes e durante a pandemia da Covid-19, com a suspensão dos prazos processuais, a 
suspensão e realização das audiências e sessões do STF por videoconferência, bem 
como quais medidas foram adotadas no sistema de justiça cível a fim de dar 
continuidade à prestação jurisdicional mesmo com a restrição de circulação de pessoas 
devido a imprescindibilidade do isolamento social para evitar a contaminação pelo 
vírus.  

Palavras-Chave: Coronavírus; pandemia da Covid-19; acesso à justiça; 
videoconferência; justiça digital; Defensoria Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

ABSTRACT 

It is observed that the Covid-19 pandemic boosted the transformation of digital justice 
that was underway for some years, requiring the Judiciary to accelerate to adapt to the 
moment of uncertainty and insecurities, ensuring access to justice in compliance with 
constitutional principles. With the political decisions of States and Municipalities, 
diverging from those of the Federal Government, to contain the spread of the virus, the 
Judiciary Branch started to be activated to resolve issues involving the federative 
conflict. Thus, the present work aims to analyze the panorama of the judiciary before 
and during the Covid-19 pandemic, with the suspension of procedural deadlines, the 
suspension and performance of hearings and sessions of the Supreme Court by 
videoconference, as well as what measures were adopted in the civil justice system in 
order to continue the provision of jurisdiction even with the restriction of movement of 
people due to the need for social isolation to avoid contamination by the virus. 
 
Key words: Coronavirus: covid pandemic 19; access to justice; video conference; 
digital justice; Public defense. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

O Poder Judiciário precisou adaptar a atividade jurisdicional após a declaração 

da pandemia da Covid-19 no dia 11 de março de 2020 pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e, posteriormente decretação do estado de calamidade pública, mediante o 

Decreto Legislativo 6, de 20 de março 2020 com vigência prevista até o dia 31 de 

dezembro 2020, na esteira da edição da Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020. 

A pandemia da Covid-19 relacionada ao novo coronavírus (SARS-Cov-2) 

impactou o mundo, trazendo diversas mudanças na sociedade e exigindo que fossem 

adotadas meditas imediatas, inclusive, para dar continuidade à prestação jurisdicional de 

qualquer lugar, mesmo que não se fosse nas dependências físicas dos tribunais devido a 

imprescindibilidade do isolamento social para conter o avanço do vírus, sendo adotado 

o trabalho remoto.  

O Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 313/2020 determinando um 

regime de Plantão Extraordinário âmbito do Poder Judiciário para uniformizar o 

funcionamento dos serviços judiciários e garantir o acesso à justiça durante o período 

emergencial.  

Com o objetivo de dar continuidade à prestação jurisdicional e não restringir o 

acesso à justiça, a pandemia serviu como uma mola impulsora para a evolução digital da 

Justiça, consolidando mudanças que já estavam em curso há algum tempo, mas ainda 

incipientes, por meio da utilização de novas tecnologias e inteligência artificial, 

possibilitando ao demandante escolher que a demanda tramite pelo juízo 100% digital 

no momento do ajuizamento e, ao réu, apresentar a sua irresignação caso não tenha 

interesse que o processo prossiga no juízo 100% digital, cabendo apenas uma retratação 

até o momento da sentença. 

Assim o primeiro capítulo, analisar-se-á a garantia do acesso à justiça diante do 

cenário pandêmico que restringiu a circulação de pessoas para evitar a disseminação do 

vírus, impossibilitando adentrar nas dependências físicas dos Tribunais de Justiças do 

Brasil, sendo necessário adotar estratégias para dar continuidade à prestação 

jurisdicional levando em consideração a diversidade social e os princípios 

constitucionais, como por exemplo, o da eficiência e da razoável duração do processo. 



 
 

 
 

Por conseguinte, dedica-se o segundo capítulo aos conflitos que passaram a 

surgir entre os entes federativos acerca de quem seria a competência para editar normas 

destinadas a combater a disseminação do coronavírus devido a necessidade de observar 

as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa). Na ADPF 672, o STF assegurou que aos Estados, Distrito 

Federal e aos Municípios poderão adotar medidas, excepcionais e temporárias, 

relacionadas ao isolamento e distanciamento social desde que no exercício de suas 

atribuições e no âmbito de seus territórios, além de assegurar a União estabelecer 

medidas em todo território nacional, caso entender necessário, em observância a sua 

competência geral. 

No terceiro capítulo apresentar-se-ão os reflexos da pandemia da Covid-19 no 

Poder Judiciário, como fato jurídico processual, potencialmente ensejador de suspensão 

dos prazos processuais, migração do processo físico para o ambiente virtual e as 

realizações das audiências e julgamentos do STF por videoconferência.  

Por fim, no último capítulo estudar-se-ão sobre a atuação da Defensoria Pública 

durante a pandemia com a intensificação da utilização dos meios digitais para dar 

continuidade ao seu trabalho, sem se esquecer da humanização e aproximação com os 

seus assistidos, que se encontram em um contexto de vulnerabilidade social. 

O presente trabalho foi desenvolvido por meio dos métodos qualitativo e 

dedutivo. A metodologia de pesquisa consistiu em revisão bibliográfica, normativa e 

análise de dados sobre o assunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

2. PANORAMA DO PODER JUDICIÁRIO ANTES E DURANTE A PANDEMIA 

DA COVID-19 

 

2.1. O DIREITO AO ACESSO À JUSTIÇA 
 

 À priori, urge salientar que no Brasil um dos direitos fundamentais, 

previsto no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal de 1988, é garantir a todos 

os brasileiros o efetivo acesso à justiça. Sendo assim, é necessário assegurar a relação 

daqueles que buscam o judiciário para solucionar os seus conflitos, desburocratizando o 

seu acesso e a comunicação por meio de linguagem simples e plataformas de fácil 

manuseio.  

A CRFB prevê expressamente em seu artigo 5º, inciso XXXV, o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, o qual determina que não será excluído da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, independentemente se for por meio físico ou 

digital, mas apenas com uma finalidade: pacificar conflitos por meio de uma tutela justa 

e efetiva. De acordo com o artigo 1º da Resolução nº 125/2012 todos os jurisdicionados 

tem direito “à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e 

peculiaridade”, incumbindo aos órgãos judiciários oferecer “outros mecanismos 

de solução de controvérsias, em espacial dos chamados meios consensuais como a 

mediação e conciliação”, conforme se verifica: 

Art. 1º Fica instituída a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado 
dos Conflitos de Interesses, tendente a assegurar a todos o direito à solução 
dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade.  

 
Através dessa Resolução, foram criados os centros especializados nos meios 

de tratamento de conflitos, de forma que se deem as soluções mais adequadas a cada 

tipo de litígio, através da participação dos envolvidos que satisfaça seus interesses e a 

preservação de relacionamentos.1 

Assim, frente à amplitude do termo acesso à justiça, que a ele são atribuídos 

pela doutrina, destacam-se diferentes sentidos. São eles fundamentalmente dois: o 

primeiro, atribuindo ao significante justiça o mesmo sentido e conteúdo que o Poder 

                                                 
1 GONÇALVES, Amanda Passos. A mediação como meio de resolução de conflitos familiares. 
Disponível 
em<https://www.pucrs.br/direito/wpcontent/uploads/sites/11/2018/09/amanda_goncalves.pdf> Acesso no 
dia 12 de fevereiro de 2020. 



 
 

 
 

Judiciário, torna sinônimas as expressões acesso à justiça e acesso ao Judiciário; o 

segundo, partindo de uma visão axiológica da expressão justiça, compreende o acesso a 

ela como o acesso a uma determinada ordem de valores e direitos fundamentais para o 

ser humano2.  

De acordo com Cândido Rangel Dinamarco, é possível entender o conceito 

de “obtenção de justiça substancial”.  

Não obtém justiça substancial quem não consegue sequer o exame de 
suas pretensões pelo Poder Judiciário e também quem recebe soluções 
atrasadas ou mal formuladas para suas pretensões, ou soluções, que não lhe 
melhorem efetivamente a vida em relação ao bem pretendido. Todas as 
garantias integrantes da tutela constitucional do processo convergem a essa 
promessa síntese que é a garantia do acesso à justiça assim compreendido.3 

 

Em análise ao contexto social do movimento ao acesso à justiça, Mauro 

Capelletti4 identificou três obstáculos a serem superados, a saber: a) obstáculo 

econômico; b) obstáculo organizacional; e c) obstáculo processual.  

Dessa forma, Mauro Cappelletti e Bryant Garth5, na obra “Acesso à justiça”, 

para tratar sobre os principais obstáculos, criou as famosas ‘’ondas renovatórias’’, com 

o objetivo de efetivar o acesso à justiça dentro do sistema jurídico brasileiro. A primeira 

onda cappellettiana trata sobre a prestação de assistência judiciária aos hipossuficientes, 

os quais, por não terem condições financeiras para pagar honorários advocatícios e 

custas processuais, se encontrando em uma situação onerosa, enfrentariam obstáculos 

para obterem o acesso à justiça.  

Sendo assim, de acordo com Pizeta Rangel: 

Aos membros da sociedade economicamente necessitados, surgiu a 
necessidade de garantir a todos o acesso à prestação à tutela jurídica do 
Estado. Este primeiro passo de assegurar a assistência judiciária, ficou 
conhecido como a Primeira Onda do acesso à justiça.6 

Ressalta-se que, ser instruído por um advogado com poderes para praticar atos 

processuais é de suma importância para conseguir obter uma tutela justa e efetiva. 

                                                 
2 RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Acesso à justiça no direito processual brasileiro. - São 
Paulo:  Acadêmica, 1994. 146 p 
3 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. V. 1. 6. Ed. rev. E atual. São 
Paulo: Malheiros, 2009, p. 118 
4 RODRIGUES, Horácio Wanderlei Acesso à justiça no direito processual brasileiro. - São 
Paulo:  Acadêmica, 1994. 146 p. 
5 Cf. CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1988, p. 31-73; e CAPPELLETTI, Mauro. O acesso à justiça e a 

função do jurista em nossa época. Revista de Processo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, n.º 61, 
p. 148-9, 1991 
6PIZETA, Raquel; PIZETTA, Edimar Pedruzi; RANGEL, Tauã Lima Verdan. A Morosidade Processual 

como entrave ao Acesso a Justiça. Boletim Jurídico, Uberaba/MG, a. 5, no 1162. Disponível em: 
<http://www.boletimjuridico.com.br/ doutrina/texto.asp?id=3515> Acesso em: 16 agosto de 2020. 



 
 

 
 

Segundo Cappelletti e Garth7 “na maior parte das modernas sociedades, o auxílio de um 

advogado é essencial, senão indispensável para decifrar leis cada vez mais complexas e 

procedimentos misteriosos, necessários para ajuizar uma causa”. O acesso à justiça foi 

colocado como direito fundamental na Carta Cidadã de 1988, em seu artigo 5º, inciso 

LXXIV, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. 

Cappelletti e Garth abordam três sistemas para a assistência judiciária aos 

pobres. O primeiro é denominado de “sistema judicare”, o qual o Estado contrata 

advogados particulares para prestarem assistência judiciária aos cidadãos que se 

enquadrem nos termos da lei, quais sejam, os de baixa renda. “O ideal é fazer uma 

distinção apenas em relação ao endereçamento da nota dos honorários: o Estado, mas 

não o cliente, é quem recebe”8 

No entanto, embora este sistema sane o problema referente ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, “não encoraja, nem permite que o 

profissional individual auxilie os pobres a compreender seus direitos e identificar as 

áreas em que se podem valer de remédios jurídicos” 9 pois não confere ao juridicamente 

pobre, amplamente os seus direitos, restringindo a assistência judiciária gratuita às 

causas que tratam sobre direito de família ou de defesa criminal. 

Segundo o autor, é de conhecimento geral que demandar em juízo pressupõe 

uma série de gastos, seja no que diz respeito aos honorários advocatícios, seja no que 

concerne aos custos do processo em si. Como reposta a este quadro, a primeira onda 

renovatória enfocou expedientes como a assistência e a orientação jurídica aos 

necessitados.10 

Dessa forma, é imprescindível trazer à baila os substanciais ensinamentos de 

Mello: 

Outra crítica dirigida ao sistema é que ele se volta para a defesa 
eminentemente individual do assistido, desconsiderando a importância do 
enfoque de classe na conquista de mais direitos. Além disso, não há a 
preocupação com a formação de uma consciência dos direitos cabíveis às 
pessoas, que ficam prejudicadas por sequer saber identificá-los.11 

                                                 
7 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1988, p.3. 
8 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1988, p.13. 
9 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1988, p.14 
10 RODRIGUES, Horácio Wanderlei Acesso à justiça no direito processual brasileiro. - São 
Paulo:  Acadêmica, 1994. 146 p. 
11 MELLO, Michele Damasceno Marques. Considerações sobre a influência das ondas renovatórias de 



 
 

 
 

O segundo sistema refere-se ao “modelo de assistência judiciária com advogados 

remunerados pelos cofres públicos, tem um objetivo diverso do sistema judicare, o que 

reflete sua origem moderna no Programa de serviços Jurídicos do Office of Economic 

Oppotunity, de 1965 – a vanguarda de uma ‘guerra contra a pobreza” 12 

De acordo com Mello: 

Por esse sistema, escritórios localizados dentro da comunidade ou próximo 
dela encarregam-se de prestar-lhes a assistência judiciária, transcendendo o 
sistema anterior (judicare), uma vez que o objetivo maior a ser atingido é 
atribuir um enfoque de classe às demandas, de modo que se forme uma 
conscientização na comunidade a respeito de seus direitos. No mesmo 
sentido, a atuação dos advogados volta-se a ampliar o rol dos direitos da 
comunidade enquanto classe, por meio de casos-teste, lobby e tentativas de 
reformas legislativas.13 

 

Cappelletti e Garth, ao tratarem sobre esse sistema, apontam a necessidade de 

dotações orçamentárias para os advogados que auxiliam os cidadãos juridicamente 

pobres, tendo em vista que se não houver uma remuneração apropriada, a prestação 

jurídica e defesa dos necessitados será pobre: 

Antes de mais nada, […], é necessário que haja um grande número de 
advogados, um número que pode até exceder a oferta, especialmente em 
países em desenvolvimento. Em segundo lugar, mesmo presumindo que haja 
advogados em número suficiente, […], é preciso que eles se tornem 
disponíveis para auxiliar aqueles que não podem pagar por seus serviços. Isso 
faz necessárias grandes dotações orçamentárias […]. Em economias de 
mercado, […], a realidade diz que, sem remuneração adequada, os serviços 
jurídicos para os pobres têm a ser pobres também. Poucos advogados se 
interessam em assumi-los, e aqueles que o fazem tendem a desempenhá-los 
em níveis menos rigorosos 14. 

 

A primeira onda renovatória cappelletiana foi observada com a entrada em vigor 

da Lei 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece normas para a concessão de 

assistência judiciária aos necessitados que não possuem condições financeiras de arcar 

com honorários advocatícios e custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou 

da família e, após mais de quarenta anos, com a instituição da Defensoria Pública da 

União, do Distrito Federal e dos Territórios, por meio da Lei Complementar 80, de 12 

de janeiro de 1994. 

                                                                                                                                               
Mauro Cappelletti no ordenamento jurídico brasileiro. Disponível em: 
www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/k212492.pdf Acesso em 07 de outubro de 2020. 
12 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1988, p.15. 
13 MELLO, Michele Damasceno Marques. Considerações sobre a influência das ondas renovatórias de 

Mauro Cappelletti no ordenamento jurídico brasileiro. Disponível em: 
www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/k212492.pdf. Acesso em 07 de outubro de 2021 
14 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 1988, 
p.47-48. 

http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/k212492.pdf
http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/k212492.pdf


 
 

 
 

A segunda onda renovatória é destinada à representação dos interesses difusos e 

de grupos visto que a primeira onda só trata dos interesses dos hipossuficientes. Mauro 

Cappelletti e Bryan Garth vão aduzir que: 

Centrando seu foco de preocupação especificamente nos interesses difusos, 
esta segunda onda de reformas forçou a reflexão sobre noções tradicionais 
muito básicas do processo civil e sobre o papel dos tribunais. Sem dúvida, 
uma verdadeira “revolução” está-se desenvolvendo do processo civil.15 

Já a terceira onda renovatória, aborda sobre a figura dos juizados especiais, 

buscando a acessibilidade e celeridade para solucionar os litígios. A Lei nº.9.099, de 26 

de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, prevê 

em seu artigo 9º que até vinte salários-mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, 

podendo ser assistidas por advogado e nas de valor superior, a assistência é obrigatória. 

Por fim, Mauro Capeletti identificou uma quarta e, provavelmente a última, onda 

renovatória do movimento de acesso à justiça: o acesso dos operadores do direito 

(inclusive dos que trabalham no sistema judicial) à justiça. 

Dentro da consciência da profissão jurídica existe um paradoxo curioso, quase 

invisível: como os advogados, que diariamente administram justiça, percebem e têm, 

eles mesmos, “acesso à justiça”?16 

A experiência cotidiana dos advogados e a proximidade da Justiça, cegam 

a profissão jurídica em relação a concepções mais profundas da justiça, e 

consequentemente, fazem com que a profissão ignore a relação entre justiça civil e 

justiça cívica.17 

Dessa forma, a quarta onda aborda as dimensões éticas e políticas da 

administração da justiça, apontando importantes e novos desafios tanto para a 

responsabilidade profissional, como para o ensino jurídico. 

A partir dos movimentos e reformas constitucionais e processuais observados 

especialmente a partir da década de 1980, o conceito de acesso à justiça passa a ser 

revisto.18 Conforme clássica provocação de Kazuo Watanabe: 

                                                 
15 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1988, 
p.18 
16 ECONOMIDES, KIM. Lendo as ondas do “Movimento de Acesso à Justiça”: epistemologia versus 
metodologia? Disponível em: https://livrozilla.com/doc/260808/lendo-as-ondas-do- 
%E2%80%9Cmovimento-de-acesso-%C3%A0-justi%C3%A7a%E2%80%9D--episte. Acesso em 21 de 
maio de 2021. 
17 ECONOMIDES, KIM. Lendo as ondas do “Movimento de Acesso à Justiça”: epistemologia versus 
metodologia? Disponível em: https://livrozilla.com/doc/260808/lendo-as-ondas-do- 
%E2%80%9Cmovimento-de-acesso-%C3%A0-justi%C3%A7a%E2%80%9D--episte. Acesso em 21 
de maio de 2021. 
18 WATANABE, Kazuo. Depoimento: atualização do conceito de acesso à justiça como acesso à ordem 



 
 

 
 

A problemática do acesso à justiça não pode ser estudada nos acanhados 
limites do acesso aos órgãos judiciais já existentes. Não se trata de 
possibilitar o acesso à justiça enquanto instituição estatal; e sim de viabilizar 
o acesso à ordem jurídica justa.19 

 
Conforme explica Kazuo Watanabe, a política judiciária adotada pela Resolução 

nº 125/2012 trouxe uma profunda mudança no paradigma dos serviços judiciários e, 

por via de consequência, atualizou o conceito de acesso à justiça, tornando-o muito 

mais acesso à ordem jurídica justa, e não mero acesso aos órgãos judiciários para a 

obtenção de solução adjudicação por meio de sentença.20 

Watanabe acredita que o “conceito atualizado de acesso à justiça” é, o acesso à 

ordem jurídica justa, ou seja, os cidadãos têm o direito de acionar o judiciário não 

apenas em situação que envolvem litígios, mas também em problemas jurídicos que 

impeçam o pleno exercício da cidadania. 

Desde o início da década de 1980, [..] o conceito de acesso à justiça passou 
por uma importante atualização: deixou de significar mero acesso aos órgãos 
judiciários para a proteção contenciosa dos direitos para constituir acesso à 
ordem jurídica justa, no sentido de que os cidadãos têm o direito de serem 
ouvidos e atendidos não somente em situação de controvérsias com outrem, 
como também em situação de problemas jurídicos que impeçam o pleno 
exercício da cidadania, como nas dificuldades para a obtenção de 
documentos seus ou de seus familiares ou os relativo a seus bens. Portanto, o 
acesso à justiça, nessa dimensão é mais amplo e abrange não apenas a esfera 
judicial, como também a extrajudicial.21 

 

Desse modo, após análise do entendimento de Kazuo Watanabe, cumpre 

destacar que a interpretação do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, 

previsto no artigo 5º, inciso XXXV da CRFB/88 não deve ser restrita à acepção 

clássica, ou seja, o Poder Judiciário como solucionador de conflitos. 

Nesse conceito atualizado, portanto, o acesso à justiça adquire uma concepção 

ética, axiológica, valorativa. Destarte, no acesso à justiça em sentido material, a palavra 

“justiça” refere-se ao valor justiça.22  

                                                                                                                                               
jurídica justa. In: Acesso à ordem jurídica justa: conceito atualizado de acesso à justiça, processos 

coletivos e outros estudos. Belo Horizonte: Del Rey, 2019, p. 109. 
19 WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 
DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo (Coords.). Participação e processo. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1998, p. 128. 
20 CURY, Augusto e col. Soluções pacíficas para um Brasil Moderno. Rio de Janeiro. Forense, 2019. P. 
35-36. 
21 WATANABE, Kazuo. Depoimento: atualização do conceito de acesso à justiça como acesso à ordem 

jurídica justa. Op. cit., p. 109-110 
22 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004. 
Op. cit., p. 150. 



 
 

 
 

Por isso, Kazuo Watanabe indica que deve ser grafado com a inicial minúscula, 

para deixar claro que não se trata de acessar apenas o Poder Judiciário, mas à 

juridicidade como um todo.23 

De acordo com Carvalho, é interessante ensinar desde cedo toda sociedade as 

formas de efetivo acesso à Justiça, especialmente sem alijar os mais necessitados; 

formando cidadãos “com aptidão cívica no sentido político da expressão”.24 

A primeira constatação de infecção pelo novo coronavírus ocorreu em 26 de 

fevereiro, se tornando preocupante a partir do dia 08 de março, quando o governo teve a 

certeza das primeiras transmissões comunitárias em unidades da Federação. No dia 11 

de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a pandemia da 

COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e, logo em seguida, no 

dia 16 de março de 2021 foi registrada a primeira morte pela doença no Brasil. 

Diante do cenário inesperado que trouxe consigo incertezas, medos e ameaças à 

saúde pública de todo o país, tendo em vista que o vírus se alastrava com rapidez, 

impossibilitando que as autoridades brasileiras adotassem com calma medidas 

uniformes em âmbito nacional para tentar conter o avanço da pandemia da Covid-19, foi 

imprescindível que o Poder Judiciário começasse a editar resoluções e provimentos para 

lidar com o isolamento social. 

Em um primeiro momento, as medidas se restringiram em atos e portarias dos 

juízos e diretorias de fóruns, que determinavam a restrição de acesso às dependências 

dos mesmos, limitações a atendimentos, suspensão de audiências, entre outras. 

Posteriormente, vieram atos da presidência dos tribunais locais, regionais e superiores, 

tendo por objetivo uniformizar no seu âmbito de competência as medidas restritivas a 

serem adotadas para conter a disseminação da doença, porém, esse intervalo já foi o 

suficiente para causar uma grande insegurança jurídica às partes, que tiveram 

dificuldades de acesso à justiça, em suas diversas formas.25 

A título de exemplo, após a declaração da pandemia da Covid-19 pela OMS, o 

STF editou a Resolução 663 no dia 12 de março de 2020 que trouxe restrições de acesso 

                                                 
23 WATANABE, Kazuo. Sobre o conteúdo do livro. In: Acesso à ordem jurídica justa: conceito 
atualizado de acesso à justiça, processos coletivos e outros estudos. Op. cit., p. XIII. 
24 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: O longo caminho. 21. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2016, p. 70. 
25 DIAS, Victor. A covid-19 e seus impactos no processo civil: uma análise sobre o motive de força maior 

como ensejador da suspensão do processo e dos prazos, bem como de efeitos obstativos à preclusão.  
Disponível em: < https://www.oabes.org.br/arquivos/2020/artigoprocessocivil.pdf> Acesso em: 02 de 
maio de 2021. 

https://www.oabes.org.br/arquivos/2020/artigoprocessocivil.pdf


 
 

 
 

ao plenário e às turmas nos dias de sessão (art. 12)26. No dia 15 de março, o Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região, através da Resolução TRF2-RSP-2020/00010, 

suspendeu os prazos processuais no âmbito do Tribunal e na Seção Judiciária do Rio de 

Janeiro, no período de 16 a 29 de março (art. 1º)27 

 

2.2. ELEMENTOS DE GESTÃO E EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL 
 

Com o intuito de tornar os procedimentos judiciais mais céleres, desde 2007, 

a  lei nº 11.419, de dezembro de 2006 que entrou em vigor no dia 19 de março de 2007, 

introduziu a informatização do processo judicial por meio de técnicas de planejamento 

estratégico e emprego de tecnologias.28 

A Resolução nº 94, de 23 de março de 2012 do CSJT, alterada pela Resolução nº 

120, de 21 de fevereiro de 2013, institui o Sistema Processo Judicial Eletrônico da 

Justiça do Trabalho – PJe-JT para o uso de meio eletrônico na tramitação de processos 

judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais, tornando possível a 

ampliação demográfica e o acesso à justiça por toda população por meio das 

plataformas digitais.29 

Sendo assim, houve a implementação das plataformas digitais como, PJe, 

Projudi, e-SAJ, E-Proc e o Apolo utilizadas de acordo com a necessidade de cada 

tribunal brasileiro para a realização dos atos processuais, sendo um grande passo de 

modernização dado pelo Poder Judiciário, proporcionando maior segurança com a 

assinatura feita com certificado digital, celeridade processual e sustentabilidade, tendo 

em vista a substituição dos documentos impressos em folha de papel.  

Antes da migração do processo físico para o eletrônico, era preciso que os 

advogados se dirigissem até o fórum da comarca na qual foi ajuizada a demanda para 

conseguirem ter acesso aos andamentos processuais, bem como protocolar alguma 

petição ou até mesmo requerer a juntada de documentos pertinentes durante o horário 

                                                 
26 Art. 12. Nos dias de sessão de julgamento, somente terão acesso ao Plenário e às Turmas do Supremo 
Tribunal Federal as partes e os advogados de processos incluídos na pauta do dia, conforme divulgação 
das pautas de julgamento no site do Tribunal, e os participantes habilitados em audiências públicas. 
27 Art. 1° Suspender os prazos processuais, no Tribunal e na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no 
período de 16 a 29 de março de 2020. 
28 Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11419.htm. Acesso em 01 de agosto de 
2021. 
29 Resolução nº 120, de 21 de fevereiro de 2013. Disponível em: 
http://www.csjt.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=3c0c7a62-7230-4530-bdd4-
6e014105d544&groupId=955023. Acesso em 01 de agosto de 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11419.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11419.htm
http://www.csjt.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=3c0c7a62-7230-4530-bdd4-6e014105d544&groupId=955023
http://www.csjt.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=3c0c7a62-7230-4530-bdd4-6e014105d544&groupId=955023


 
 

 
 

do expediente forense. Com a inserção do processo eletrônico na prestação 

jurisdicional, os atos processuais ganharam maior dinamicidade, pois as petições e 

documentos não precisam mais aguardar pacientemente pela sua juntada, manual, aos 

autos. 

Neste contexto, os operadores do direito que atuavam antes da informatização da 

justiça, sofreram com a ruptura do modo tradicional, sendo o novo modelo adotado, em 

um primeiro momento, criticado - e por alguns, até hoje - tendo em vista que não 

estavam acostumados com as mudanças tecnológicas, dificultando e trazendo angústias 

na realização do trabalho. 

Entretanto, conforme reflete João Pedro C. V. Pádua , com a chegada do Covid-

19, a sociedade humana está sendo obrigada a responder ao cenário pandêmico de uma 

forma anormalmente rápida, mesmo frente ao avanço da ciência para resolver suas 

divergências internas e produzir consensos mais ou menos estáveis, dependentes de 

“políticas públicas mais estruturadas e longevas do que as medidas de mitigação 

(isolamento social, lockdown, etc.) utilizadas para ganhar tempo enquanto as incertezas 

ainda são fundamentais” ². Além da sociedade, o Poder Judiciário precisou agir com 

imediatidade para dar uma solução célere para as consequências causadas pelo 

isolamento social. 30 

 

2.3. DEMOCRATIZAÇÃO DA JUSTIÇA NO ÂMBITO DIGITAL  
 

A evolução humana é o processo de transformação da espécie humana, 

influenciado por fatores químicos, físicos, ambientais e biológicos, necessário para a 

diferenciação e adaptação ao ambiente em que vive. É certo que com toda 

transformação vem a resistência, pois com a alteração do comportamento antes 

estabelecido, é exigida a saída da inércia e do comodismo. 

Com a evolução da sociedade moderna juntamente com a evolução tecnológica, 

ocorrida repentinamente nos últimos anos, o Poder Judiciário também precisou 

acompanhar toda a transformação para não se tornar estático em relação à 

modernização, tendo em vista que é o representante legítimo do Estado para atuar na 

solução de conflitos que necessitam da sua intervenção.  

 A história do direito processual, de acordo com Alvim “pode ser dividida em 

seis fases principais” que são: 
                                                 

30 PÁDUA, João Pedro C. V.. Coronavírus, verdade e ciência: obstáculos e oportunidades para uma 
nova (velha) epistemologia. Confluências. Niterói. v. 22, n.2, 2020 | ago./dez.2020, pp. 79-105. 



 
 

 
 

a) processo civil romano (754 a.C. a 568 d.C.); b) processo civil romano-
barbárico (568 d.C. a 1.100 d.C.); c) período de elaboração do processo 
comum (1.100 d.C. a 1.500 d.C.); d) período moderno (1.500 d.C. a 1868 
d.C.); e) período contemporâneo (após 1868 d.C) e f) o período efetivamente 
contemporâneo (últimos 40 anos). 31 

Para Alvim “A evolução do processo não pode ser observada de forma estanque, 

pois existem interações temporais durante cada um dos períodos citados.’’ Sendo assim, 

não é possível determinar o início e fim de cada fase, mas uma coisa é certa, o direito 

está presente desde os primórdios das civilizações, tornando um dos principais meios 

para solucionar os conflitos causados pelas relações interpessoais, preservando a 

segurança social. 32 

Conforme preceitua Alvim 33 

O período de elaboração do processo comum é marcado pela interação de 
várias teorias.  Que tornou-se conveniente dividir tal época nos períodos: dos 
glosadores, dos pós-glosadores e da jurisprudência culta. De uma forma 
geral, o processo comum se caracterizava por ser escrito, complicado, 
demorado, com o depoimento como prova principal e não público. 

 Dessa forma, é preciso demonstrar para a população que o mundo digital é a 

realidade deste e dos séculos subsequentes, que ao contrário do modelo tradicional, é 

prescindível a presença física para a realização de determinados atos processuais. Em 

algum momento, na alegria ou na dor, de forma esperada ou inesperada, a mudança se 

torna necessária e não poderia ser diferente no judiciário. 

Embora a inserção do processo eletrônico tenha modernizado e acelerado a 

prestação jurisdicional, o processo que deveria ser democrático continua sendo 

excessivamente burocrático devido às exigências ritualísticas incompreensíveis as partes 

processuais. De acordo com Bedaque 34: 

  
[O] processualismo exagerado leva à distorção do instrumento, que perde a 
relação com seu fim e passa a viver em função dele próprio. Esta visão do 
fenômeno processual, além dos malefícios causados à sociedade e ao próprio 
Estado, contribui para o amesquinhamento da função jurisdicional, pois torna 
os juízes meros controladores das exigências formais, obscurecendo a 
principal característica dessa atividade estatal – qual seja, o poder de 
restabelecer a ordem jurídica material, eliminar os litígios e manter a paz 
social. 

Indubitavelmente, a modernização do Poder Judiciário não deve ser atrelada 

apenas às mudanças tecnológicas, mas, também à horizontalização do acesso à Justiça, 

de simplificação de termos técnicos, de facilidade de compreensão e de manejo. A 

                                                 
31 ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. 10. ed. São Paulo: RT, 2006. V.1, p. 44 
32 ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. 10. ed. São Paulo: RT, 2006. V.1. 
33 ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. 10. ed. São Paulo: RT, 2006. V.1, p. 49. 
34 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. 2. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007. 



 
 

 
 

sociedade precisa sentir que há uma facilidade de acesso à justiça, com a adoção de uma 

linguagem simples e assimilável, permeando a ideia de que ‘’a justiça é para todos’’, 

estreitando o distanciamento entre a sociedade e o Judiciário. 

A pandemia do Covid-19 embora tenha gerado uma crise sanitária, econômica e 

política, possibilitou que o judiciário brasileiro se adaptasse de uma forma repentina ao 

trabalho remoto, bem como acelerou a revolução tecnológica que já estava evoluindo 

com a inteligência artificial e impulsionou a adoção de atividades que futuramente 

seriam implementadas no âmbito do judiciário, como o home office e reuniões virtuais. 

Ainda que haja uma burocratização e desconfiança devido experiências e 

percepções negativas em relação a prestação jurisdicional, a tecnologia está permitindo 

o estreitamento do distanciamento entre a população que tinha dificuldades de 

comparecer até o fórum em virtude dos gastos com locomoção ou por residirem em 

locais longínquos das comarcas, com a exigência de comparecimento presencial apenas 

em situações extremamente necessárias, de modo que todos os demais atos ocorram 

virtualmente, economizando recursos humanos e financeiros. 

De fato, não existe justiça mais itinerante do que a digital. Se souber manusear, a 

internet tem um potencial enorme para minimizar as diferenças estruturais e mostrar a 

toda sociedade os seus direitos por meio de ações educativas e campanhas didáticas, que 

os serviços jurisdicionais bem como o combate às arbitrariedades, inclusive as 

cometidas pelo próprio Estado, podem ser operados por todos, independentemente de 

raça, religião e classe social.  

Dentro do atual contexto social, não basta apenas garantir o acesso à justiça pelo 

mero ingresso em juízo, é imprescindível que as estratégias adotadas pelo Poder 

Judiciário face à pandemia do Covid-19 leve em consideração a diversidade social e a 

garantia da razoável duração do processo, princípio esse previsto no artigo 5º, inciso 

LXXVIII da Constituição Federal e artigo 4ª do Código de Processo Civil.  

Para Mauro Cappelletti e Bryant Garth: 

No ordenamento jurídico vigente no Brasil, tanto na Constituição Federal de 
1988, como nas leis ordinárias vigentes, há uma série de princípios e 
garantias que constituem que as pessoas devem ter um efetivo acesso à 
Justiça. Segundo o artigo 5º, inciso XXXV, da Carta Magna, que diz 
textualmente que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 
ou ameaça a direito”, está-se garantido o acesso do cidadão ao Poder 
Judiciário, ressaltando-se, inclusive, a desnecessidade de se esgotar os 
recursos através da via administrativa, exercendo-se, dessa maneira, sua 
cidadania. 35 

                                                 
35 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1988, 



 
 

 
 

 

Isto posto, segundo Cappelletti e Garth, “o acesso à Justiça pode ser encarado 

como o requisito fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um sistema 

jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos 

de todos”, 36 bem como garantir o acesso à justiça à todos os cidadãos, sem qualquer 

distinção de raça, classe social ou cultural. 

 

2.4. A MOROSIDADE E A BUROCRATIZAÇÃO PROCESSUAL COMO 
OBSTÁCULOS AO ACESSO À JUSTIÇA 
 

No Brasil, o Poder Judiciário compõem os três poderes do sistema político 

brasileiro, chamado sistema tripartite, sendo o responsável por julgar e aplicar leis 

vigentes no país. No entanto, o judiciário brasileiro é visto pela sociedade civil e até 

mesmo pelos operadores do direito, como ineficaz e moroso. 

Na maioria das vezes, a burocratização dos atos processuais é o fator prejudicial 

para que seja aplicado o princípio da eficiência, tornando ainda mais moroso o 

andamento processual, fazendo com que o cidadão que busca o Estado-juiz para 

solucionar o conflito por meio de uma decisão fique desacreditado que conseguirá obter 

uma tutela justa e efetiva.  

Neste sentido, Dinamarco ressalta que: 

Cada vez que o magistrado ordena a prática de atos que serão subsumidos em 
atos principais, absolutamente dispensáveis e que a própria lei processual 
reputa prescindíveis, contribui para a morosidade do processo em semanas e 
até meses.37 

Entre as justificativas para a demora para solucionar um conflito levado até o 

judiciário, está o fato das inúmeras demandas que são ajuizadas, inclusive, aquelas que 

poderiam ser solucionadas sem a intervenção do Estado-juiz, superando a capacidade de 

julgar do Poder Judiciário. 

No âmbito interno do poder judiciário, entre os fatores que contribuem para a 

morosidade dos processos, está o fato da estrutura organizacional das varas, gabinetes e 

cartórios  judiciais ser rígida e vertical, na qual os magistrados detêm o poder mais 

centralizador, impossibilitando que os servidores atuem em atos processuais sem a 

                                                                                                                                               
p.31. 
36 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1988, 
p. 58. 
37 CINTRA, Antonio Carlos Araujo; GRINOVER. Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Teoria geral do processo. 12ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 184. 
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necessidade de aguardar que o ato seja chancelado exclusivamente pelo magistrado 

competente para dar prosseguimento ao feito, engessando uma unidade judicial inteira. 

Segundo Nicola Picardi, a burocracia está ligada a organizações complexas, as 

quais envolve uma diversidade de atores e valorização de uma hierarquia vertical, como 

dispositivo central para coordenar todas as atividades, divisões de funções e 

responsabilidades entre o staff do judiciário.38 

Ademais, com a insatisfação face às sentenças proferidas, passa ter uma maior 

interposição de recursos, tendo em vista que é priorizado os documentos escritos 

juntados nos autos, não tendo tanta importância o debate o oral nas audiências, 

prejudicando as partes que buscam uma tutela justa e efetiva pois a parte adversa pode 

agir de má-fé e apresentar apenas documentos probatórios a seu favor.  

 De acordo com Cristiano Isaias:  

A oralidade processual (através da figura do juiz-instrutor e sua vinculação 
ao julgamento do litígio), além de se constituir num veículo de busca por uma 
maior efetividade ao processo, figura como uma verdadeira blindagem à 
prática de decisionismos ou discricionariedades (sem sentido forte), 
porquanto, numa linguagem hermenêutica, viabiliza o debate, a aproximação 
entre sumarização e democratização, a comparticipação, a abertura à 
sociedade, a socialização no processo civil [...] 39 

No entanto, de acordo com o Relatório de 2020, publicado pelo CNJ:  

O Poder Judiciário finalizou o ano de 2019 com 77,1 milhões de processos 
em tramitação, que aguardavam alguma solução definitiva. Tal número 
representa uma redução no estoque processual, em relação a 2018, de 
aproximadamente 1,5 milhão de processos em trâmite, sendo a maior queda 
de toda a série histórica contabilizada pelo CNJ, com início a partir de 2009. 
A produtividade média dos magistrados também foi a maior dos últimos onze 
anos. O Relatório aponta que, apesar da vacância de 77 cargos de juízes no 
ano 53 de 2019, houve aumento no número de processos baixados e, 
consequentemente, elevação da produtividade média dos magistrados em 
13%, atingindo o maior valor da série histórica observada, com média de 
2.107 processos baixados por magistrado. Por sua vez, o índice de 
produtividade dos servidores da área judiciária cresceu 14,1%, o que significa 
uma média de 22 casos a mais baixados por servidor em relação a 2018. O 
aumento da produtividade ocorreu de forma coordenada, pois foi verificada 
em ambos os graus de jurisdição. Esse esforço culminou em uma taxa de 
congestionamento de 68,5%, sendo o menor índice verificado em toda a série 
histórica. 40 

Em relação ao tempo de tramitação dos processos - o tempo médio da inicial até 

a sentença; o tempo médio da inicial até a baixa e a duração média dos processos que 
                                                 

38 PICARDI, Nicola. Jurisdição e processo. Tradução e organização de Carlos Alberto Alvaro de 
Oliveira. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 166. 
39 ISAIA, Cristiano Becker. Processo civil e hermenêutica: a crise do procedimento ordinário e o 

redesenhar da jurisdição processual civil pela sentença (democrática) liminar de mérito. Curitiba: Juruá, 
2012, p. 313-314 
40 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em números 2020. Brasília: CNJ, 2020. Disponível 
em: < https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/WEB-V3- Justi%C3%A7a-em-
N%C3%BAmeros-2020-atualizado-em-25-08-2020.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2020, p.5  



 
 

 
 

ainda estavam pendentes em 31/12/2019 - o relatório justiça em números do CNJ, 

Edição 2020, Ano base 2019, apontou que: 

 ‘’Em geral, o tempo médio do acervo (processos pendentes) é maior que o 
tempo da baixa, com poucos casos de inversão desse resultado. As maiores 
faixas de duração estão concentradas no tempo do processo pendente, em 
específico na fase de execução da Justiça Federal (7 anos e 8 meses) e da 
Justiça Estadual (6 anos e 9 meses). As execuções penais foram excluídas do 
cômputo, uma vez que os processos desse tipo são mantidos no acervo até 
que as penas sejam cumpridas.’’ 

O relatório realizado anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem 

como finalidade mapear os problemas enfrentados, possibilitando uma análise para 

direcionar na busca de soluções por meio de recursos financeiros, ampliação do número 

de servidores ou reorganização da estrutura interna. 

O relatório também aponta dados em relação ao processo eletrônico, uma vez 

que contribui com o aumento da produtividade e efetividade. De acordo com o 

Relatório: 

Desde 2012, o percentual de processos que ingressa eletronicamente no 
Poder Judiciário tem crescido linearmente, em curva acentuada. Na série 
histórica apresentada [...], é possível constatar que a curva do 1º grau está 
acima da do 2º grau em todo o período, havendo maior aproximação entre os 
indicadores em 2019 devido à grande evolução quanto à virtualização dos 
processos de 2º grau. [...] 41 

  
Ressalta-se que o aumento da produtividade foi resultado da informatização dos 

tribunais de justiça através da utilização de ferramentas digitais, possibilitando o 

aumento da eficácia do trabalho de magistrados e servidores e, consequentemente, a 

diminuição do estoque de processos. Em relação à última Justiça em Números do CNJ, 

no final do ano de 2019, havia 77,1 milhões de ações em estoque no país — cerca de 1,5 

milhões a menos com relação ao ano anterior.  

 Entretanto, é necessário apontar o fato de que embora tenha ocorrido um 

aumento na produtividade, o Poder Judiciário prioriza pela maior quantidade de 

processos com sentenças proferidas e trânsito em julgado, em detrimento da qualidade 

dessas sentenças. Ou seja, a fim de tentar evitar a morosidade, há uma busca apenas pela 

eficiência quantitativa e não pela análise cautelosa e efetiva do caso concreto. 

Isto posto, embora seja imprescindível a busca por diminuir a morosidade dos 

processos judiciais, deve manter ilesa a constitucionalização do processo, propiciando 
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que os cidadãos tenham uma prestação jurisdicional justa e efetiva, a qual se preocupa 

tanto com a eficiência quantitativa, quanto com a qualitativa. 

 

3. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERATIVOS EM TEMPOS DE 

PANDEMIA 

 

3.1. ESTADOS DE EXCEÇÃO E A COVID-19 
 

Com a declaração pública da pandemia da Covid-19 no Brasil, foi 

imprescindível adotar medidas a fim de resguardar a ordem econômica e social. Sendo 

assim, foi decretado estado de calamidade pública, mediante o Decreto Legislativo 6, de 

20 de março 2020 com vigência prevista até o dia 31 de dezembro 2020, na esteira da 

edição da Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020. 

Os Estados de exceção são medidas adotadas pelo Poder Executivo de maneira 

extraordinária e por tempo determinado, desde que em consonância com as hipóteses 

taxativas previstas de na Constituição Federal, a fim de estabelecer ou garantir a 

continuidade da normalidade constitucional do Estado Democrático. 

O Estado de defesa, previsto no artigo 136 da CRFB/88 será decretado pelo 

Presidente da República, mediante decreto presidencial, sendo prescindível prévia 

autorização do Congresso Nacional, para preservar ou prontamente restabelecer a ordem 

pública ou a paz social no caso de grave e iminente instabilidade institucional ou 

calamidades de grandes proporções na natureza. 

Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República 
e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou 
prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública 
ou a paz social ameaçada por grave e iminente instabilidade institucional ou 
atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. 

Ressalta-se que há duas restrições explícitas previstas no artigo 136: que o 

Estado de defesa ocorra em “locais restritos e determinados” e que, antes de sua 

decretação, sejam ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. 

No entanto, frisa-se que que esses órgãos são meramente consultivos, não estando o 

Presidente da República vinculado a adotar seus pareceres. 

No caso de decretação do Estado de defesa, a CRFB/88 prevê expressamente em 

seu artigo 136, § 2º que o tempo de duração não poderá ser superior a trinta dias, sendo 

possível a prorrogação uma única vez, por igual período, se persistirem as razões que 

justificarem a sua decretação. 



 
 

 
 

Ademais, durante o Estado de defesa, de acordo com o artigo 136, § 1º incisos I 

e II, poderão ser adotadas medidas coercitivas que, em situações de normalidade 

violariam os direitos fundamentais, quais sejam, restrições a reunião, ainda que exercida 

no seio das associações; sigilo de correspondência; sigilo de comunicação telegráfica e 

telefônica, bem como a ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos em caso 

de calamidade pública, respondendo a União pelos danos e custos decorrentes. 

Já no Estado de sítio, previsto no artigo 138 da CRFB/88, o Presidente da 

República por meio de decreto presidencial, poderá solicitar que seja decretado no caso 

de existência de comoção grave de repercussão nacional; ineficácia de medida tomada 

durante o estado de defesa ou declaração de estado de guerra ou resposta a agressão 

armada estrangeira. 

Ao contrário do que ocorre no Estado de defesa, no Estado de sítio é 

imprescindível a prévia autorização do Congresso Nacional por maioria absoluta, após 

ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Ademais, não há 

necessidade de atingir “locais restritos e determinados”. 

Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República 
e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional 
autorização para decretar o estado de sítio nos casos de: 

I - Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que 
comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa; 

II - Declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada 
estrangeira.[...] 

Parágrafo único. O Presidente da República, ao solicitar autorização para 
decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos 
determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria 
absoluta. 

Em se tratando de existência de comoção grave de repercussão nacional ou 

ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa o prazo inicial previsto para a 

sua decretação é de que não seja superior a 30 dias, não existindo limite para a 

quantidade de prorrogações, que devem ser feitas por igual prazo, até a normalização da 

situação, podendo ser adotadas as seguintes medidas coercitivas: obrigação de 

permanência em localidade determinada; detenção em edifício não destinado a acusados 

ou condenados por crimes comuns; restrições relativas à inviolabilidade 

da  correspondência, sigilo das comunicações, prestação de informações e à liberdade de 

imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei; suspensão da liberdade de reunião; 

busca e apreensão em domicílio; intervenção nas empresas de serviços públicos e 

requisição de bens (art. 139, CRFB/88). 

http://www.politize.com.br/liberdade-de-expressao-liberdade-de-imprensa/
http://www.politize.com.br/liberdade-de-expressao-liberdade-de-imprensa/


 
 

 
 

Em contrapartida, se o Estado de sítio for decretado devido estado de guerra ou 

resposta a agressão armada estrangeira, poderá durar enquanto perdurar a guerra ou 

agressão, sendo possíveis as suspensões de quaisquer garantias constitucionais apenas 

se estiverem previstas e justificadas no Decreto Presidencial  pelo Presidente da 

República e autorizadas pelo Congresso Nacional. 

De acordo com o artigo 140 da CRFB/88, durante a decretação do Estado de 

defesa e de sítio, a Mesa do Congresso Nacional deverá compor uma Comissão, 

composta por cinco membros, para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas 

referentes ao Estado de exceção em vigor. No entanto, o Poder Judiciário continuará 

atuando, de forma a reprimir abusos e ilegalidades. 

O Estado de calamidade poderá ser decretado quando diante de situação 

anormal, em que a capacidade de ação do poder público, seja ele Estadual e/ou 

Municipal, fica seriamente comprometida devido um desastre, natural, ou na econômica 

ou mesmo por causas sociais, e que na conjuntura atual se dá por flagelo na saúde 

pública. Cumpre destacar que a decretação do Estado de calamidade é prerrogativa 

reservada para a esfera estadual e municipal. 

É de suma importância apontar os aspectos que diferenciam o Estado de 

calamidade do Estado de emergência.  No Estado de calamidade pública, os danos 

causados à saúde, à população e aos serviços públicos é um fato concreto, enquanto no 

Estado de emergência, os danos é uma possibilidade iminente.  

Antes da primeira confirmação de pessoa infectada por Coronavírus no Brasil, o 

Ministério da Saúde publicou uma portaria declarando emergência na saúde pública, por 

se tratar de perigo iminente de contágio e disseminação do vírus. Somente após a 

confirmação de diversos casos de Covid-19 no país, inclusive casos fatais, o Presidente 

da República com aprovação do Congresso Nacional, decretou o estado de calamidade 

pública. 

Com a decretação do Estado de calamidade pública, passa a ser imprescindível o 

aumento de gastos do Governo Federal a fim de evitar a disseminação do dano. A Lei 

de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101), sancionada no ano de 2000, impõe 

que a União observe as metas fiscais e os limites de gastos determinados para cada ano, 

o que, na prática, limitaria o quanto o governo poderia gastar no combate ao 

Coronavírus. Entretanto, a própria lei, em seu artigo 65, prevê que, na ocorrência de 

calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, o governo é dispensado de 

http://www.politize.com.br/presidente-da-republica-como-e-eleito/
http://www.politize.com.br/presidente-da-republica-como-e-eleito/
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atingir a meta fiscal anteriormente imposta. Em síntese, a situação de calamidade 

pública autoriza gastos extraordinários, para o combate da situação calamitosa. 42 

A CRFB/88 em seu artigo 167, § 3º prevê a possibilidade de abertura de crédito 

extraordinário para suprir as despesas imprevisíveis e urgentes decorrentes da 

calamidade pública, bem como a instituição de empréstimos compulsórios, de caráter 

tributário, de acordo com o artigo 148: 

Art. 167. São vedados: 

§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender 
a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção 
interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62. 

Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos 
compulsórios: 

I - Para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade 
pública, de guerra externa ou sua iminência; 

Com a chegada da Covid-19, causando crise sanitária, econômica e social, 

confirmando o estado de calamidade pública, foi imprescindível a sua decretação, 

permitindo flexibilização dos limites orçamentários, viabilizando que fossem adotadas 

medidas, com eficácia e legalidade, a fim de controlar os efeitos causados pela 

pandemia. 

No dia 20 de março de 2020, foi publicado no Diário Oficial, após sessão remota 

e aprovação nas duas Casas do Congresso Nacional, por unanimidade, o decreto que 

tem força de lei e reconhece o estado de calamidade pública por conta da pandemia de 

coronavírus, autorizando o governo federal a não cumprir sua meta fiscal prevista na Lei 

Orçamentária Anual (LOA). A LOA, sancionada em dezembro, previu que a União 

tivesse um déficit fiscal de R$ 124,1 bilhões em 2020, com a decretação do estado de 

calamidade pública o governo não será mais obrigado a cumprir a meta de resultado 

primário prevista na Lei orçamentária, possibilitando que o presidente Jair Bolsonaro 

destine recursos à saúde, setor mais afetado e necessitado, para combater a 

disseminação do coronavírus sem incorrer em crime de responsabilidade fiscal.43 

Frisa-se que desde o início dos efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em 

2000, é a primeira vez que o Brasil entrou em estado de calamidade pública. O Projeto 

de Decreto Legislativo (PDL) 88/20 – Decreto Legislativo nº 6 de 20/03/2020 - também 
                                                 

42 NEVES, Felipe. Estados de exceção e o covid-19: Estado de sítio, estado de defesa, calamidade 
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prevê a criação de comissão mista composta por seis deputados e seis senadores, com 

igual número de suplentes, para acompanhar os gastos e as medidas tomadas pelo 

governo federal no enfrentamento da pandemia do Covid-19. 

De acordo com o Ministério da Economia, a decretação do estado de calamidade 

não abstém a União de cumprir com o teto de gastos – as despesas não podem crescer 

em ritmo superior à inflação – ou a regra de ouro – impedimento para financiamentos 

para pagamento de gastos correntes. 44 

Levando em consideração que no ano de 2020 não foi possível conter a 

pandemia do Covid-19, o deputado Paulo Teixeira (PT-SP) propôs o Projeto de Decreto 

Legislativo 566/20 no dia 18/12/2020 para prorrogar a calamidade pública por seis 

meses, a partir de 1º de janeiro de 2021 tendo em vista que os efeitos do Projeto de 

Decreto Legislativo 88/20 findou em 31 de dezembro de 2020 e ainda não havia 

previsão para o fim da pandemia do novo coronavírus, sendo necessários gastos 

adicionais objetivando minimizar os efeitos da segunda onda de contaminação. 

Segundo o deputado Paulo Teixeira (PT-SP): 

Mesmo com as notícias que dão conta da autorização de uso de vacinas, a 
verdade é que estamos ainda sem alternativas eficazes para imunização em 
massa da população, ao mesmo tempo que já estamos vivendo a segunda 
onda da epidemia. 

3.2. COVID-19 E O CONFLITO FEDERATIVO 
 

Antes do Brasil confirmar o primeiro caso de Covid-19, diagnosticado no dia 26 

de fevereiro de 2020, a União editou a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para 

enfrentamento da emergência de saúde pública internacional, no caso, o novo 

coronavírus, autorizando as autoridades competentes, no âmbito de suas competências, 

entre outras, as seguintes medidas: quarentena, o isolamento social e a realização 

compulsória de exames e tratamentos médicos, bem como discriminando o conceito de 

isolamento e quarentena.  

Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

I - Isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de 
bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, 
de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do 
coronavírus; e 

II - Quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de 
contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, 
contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de 
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contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação 
do coronavírus. 

O isolamento horizontal, prevê a redução máxima de circulação da população, 

independentemente de pertencerem ou não ao grupo de risco, adotando medidas de 

diferentes níveis de rigidez, como por exemplo, o fechamento de shoppings, escolas, 

lojas, indústrias e universidades, permitindo apenas o funcionamento e circulação para a 

realização de atividades essenciais, reduzindo, assim, o contato entre as pessoas e a 

transmissão do vírus. Já o isolamento vertical, prevê isolamento apenas de pessoas que 

fazem parte do grupo de risco (idosos e indivíduos com doenças preexistentes 

permitindo aos outros grupos exercerem normalmente as suas atividades.45 

Diante desse contexto, as autoridades dos três poderes - executivo, legislativo e 

judiciário – em âmbito federal, estadual e municipal se viram na necessidade de 

adotarem medidas a fim de conter a disseminação do coronavírus, até então 

desconhecido pela população mundial.  

Os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro foram os primeiros entes a 

implementarem medidas objetivando minimizar os impactos dos efeitos do coronavírus 

após o aumento do número de infectados e mortos, adotando o modelo de isolamento 

horizontal. Todavia, começaram a surgir questionamentos acerca da constitucionalidade 

de atos normativos emergenciais. 

O federalismo, de origem ideológica na Revolução Americana é a forma de 

organização dos Estados adotado no Brasil a partir de 1889. No federalismo, devido a 

descentralização do poder, os entes federados têm capacidade de auto-organização, 

autogoverno e autoadministração, porém, apenas o Estado Federal é soberano, 

estabelecendo uma repartição de competência entre eles.  

A repartição da competência está prevista nos artigos 21,22,13 e 24, ambos da 

CRFB/88, sendo a competência material ou administrativa, subdividida em exclusiva da 

União e comum e competência legislativa, subdividida em privativa da União e 

concorrente.  

Na competência exclusiva da União, não cabe delegação, já na competência 

comum, todos os entes possuem competência inclusive os municípios. Em 

contrapartida, na competência privativa, apenas a União pode legislar, entretanto, a Lei 
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complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das 

matérias relacionadas (art. 22, parágrafo único, CRFB/88) e na concorrente, a 

competência é apenas da União, Estados e Distrito Federal. 

No entanto, o artigo 24 da CRFB/88 prevê a competência suplementar, ou seja, a 

competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência 

suplementar dos Estados que poderão legislar no caso de inexistir lei federal sobre 

normas gerais exercendo, portanto, a competência legislativa plena, para atender a suas 

peculiaridades. Ressalta-se que a superveniência de lei federal sobre normas gerais não 

revoga, apenas suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. 

O ordenamento constitucional adotou o princípio da predominância do interesse 

que diz respeito em que as matérias de interesse nacional são de competência da União, 

já aos Estados caberão as matérias de interesse regional, e aos Municípios, as matérias 

de interesse local. 

A Covid-19 trouxe debates acerca de qual seria a competência para tratar sobre a 

pandemia que acometia o país tendo em vista que conforme previsto no artigo 23 da 

CRFB/88, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. Diante das incertezas do cenário 

epidemiológico, foi impetrada a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6341, 

proposta pelo PDT (Partido Democrático Trabalhista), que tinha por objetivo declarar a 

nulidade da Lei Federal nº 13.979/2020 (redação dada pela MP nº 926/2020) em razão 

da inconstitucionalidade por vício formal e material, da norma que conotava 

exclusividade à União para dispor sobre a interdição de serviços públicos e atividades 

essenciais. 

Liminarmente, requer-se na ADI 6341 a inconstitucionalidade: 

a.1) por vício formal, do caput, dos incs, I, II e VI, bem como dos §§ 8º, 9º e 
10º e 11º, todos do art. 3º da Lei Federal 13.979/2020, com redação dada pela 
MP 926/2020, e, por arrastamento, do Decreto 00.282/2010; 

a.2) por vício material, sem redução de texto, do caput, dos incs. I,II e VI, 
com redação dada pela MP 926/2020 e, por arrastamento do Decreto 
10.282/2020, pronunciando-se sua inconstitucionalidade no sentido em que 
conota exclusividade à União para dispor sobre a interdição de serviços 
públicos e atividades essenciais – mediante decreto do Presidente da 
República (art. 3º, §§ 8º, 9º e 11º) – e adotar as medidas descritas nos incs. I, 
II e VI do caput do art. 3º da Lei Federal 13.979/2020 – ‘’desde que em 
articulação prévia com o órgão regulador ou o Poder concedente ou 
autorizados ‘’ (art. 3º, §§ 10) -, resguardando-se, nos termos do art. 18 da 
Constituição, a autonomia de polícia sanitária dos Estados, do Distrito 



 
 

 
 

Federal e dos Municípios para implementar as referidas providências, de 
competência administrativa comum (CRFB, art. 23, II; 198, I, e 200, II). 46 

O ministro relator Marco Aurélio Mello deferiu parcialmente a medida cautelar 

da ADI 6341 tornando expressa a competência comum dos entes federados para a 

realização de políticas de saúde pública para o enfrentamento do Covid-19 apontando 

que “as providências não afastam atos a serem praticados por Estado, o Distrito Federal 

e Município considerada a competência concorrente na forma do artigo 23, inciso II, da 

Lei Maior”. 

Neste sentido, embora a nova redação da Lei 9.868/2020 introduzida pela 

Medida Provisória 926/2020 prevê expressamente que caberá ao Presidente da 

República dispor quais serão os serviços considerados essenciais enquanto perdurar a 

estado de calamidade pública no Brasil, não obsta que os outros entes federativos – 

Estados, Distrito Federal e Municípios – adotem providências administrativas e 

normativas atreladas à saúde, ou seja, também possuem competência para adotar 

medidas para controlar a transmissão do novo coronavírus. 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, confirmou o 

entendimento de que as medidas adotadas pelo Governo Federal na Medida Provisória 

926/2020 para o enfrentamento do novo coronavírus não afastam a competência 

concorrente nem a tomada de providências normativas e administrativas pelos Estados, 

pelo Distrito Federal e pelos Municípios. A maioria dos ministros aderiu à proposta do 

ministro Edson Fachin sobre a necessidade de que o artigo 3º da Lei 13.979/2020 

também seja interpretado de acordo com a Constituição, a fim de deixar claro que a 

União pode legislar sobre o tema, mas que o exercício desta competência deve sempre 

resguardar a autonomia dos demais entes. 47 

Como bem preceituam Ingo Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel 

Mitidiero, as competências administrativas são aquelas de caráter não legislativo e não 

jurisdicional relacionadas aos poderes jurídicos de tomadas de decisões político-

administrativas e à realização de políticas públicas.48 

                                                 
46 PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA. Petição inicial da ADI 6341, protocolada em 23 de 

março de 2020. Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5880765/. Acesso 
em: 10 de abril de 2021 
47 STF reconhece competência concorrente de estados, DF, municípios e União no combate à Covid-19. 
Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=441447 Acesso em 
04/04/2021 
48 SARLET, Ingo; MARIONONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito constitucional. 
7. Ed. São Paulo: Saraiva Educação. Livro Eletrônico.  

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5880765/
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=441447


 
 

 
 

Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 672, proposta pelo 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra atos omissivos e 

comissivos do Poder Executivo federal, praticados durante a crise de saúde pública 

decorrente da pandemia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal 

Federal, assegurou aos governos estaduais, distritais e municipais, no exercício de suas 

atribuições e no âmbito de seus territórios, competência para a adoção ou manutenção 

de medidas restritivas durante a pandemia da Covid-19, tais como a imposição de 

distanciamento social, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, 

atividades culturais, circulação de pessoas, entre outras.49 

De acordo com o ministro Alexandre de Moraes: 

Em momentos de crise, o fortalecimento da união e a ampliação de 
cooperação entre os três poderes, no âmbito de todos os entes federativos, são 
instrumentos essenciais e imprescindíveis a serem utilizados pelas diversas 
lideranças em defesa do interesse público 

Cumpre destacar que de conforme prevê o artigo 24, inciso XII, compete a 

União, Estados e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e defesa da 

saúde, permitindo, ainda, de acordo com o artigo 30, inciso II, da CRFB/88, aos 

municípios possibilidade de suplementar a legislação federal e a estadual, desde que 

haja interesse local. 

 Na competência concorrente as normas gerais serão necessariamente editadas 

pela União e as normas específicas são editadas pelos Estados membros, a quem cabe 

exercer a competência suplementar quando inexistir lei federal sobre normas gerais.  

Neste sentido, foi o entendimento do ministro Alexandre de Moraes ao apontar 

que:  

Não compete ao Poder Executivo federal afastar, unilateralmente, as decisões 
dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas 
competências constitucionais e no âmbito de seus territórios, adotaram ou 
venham a adotar importantes medidas restritivas que são reconhecidamente 
eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, como 
demonstram a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) e 
vários estudos técnicos científicos.  

Destaca-se que o exercício das competências deve ser feito mediante um sistema 

de cooperação obrigatória50, ou seja, mesmo que todos os entes federativos possuem 

competência administrativa comum, não estão sujeitos a uma atuação irrestrita e 

incondicionada.  
                                                 

49 Ministro assegura que estados, DF e municípios podem adotar medidas contra pandemia. Disponível 
em https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=441075&ori=1 Acesso em 
04/04/2021 
50 CONTIPELLI, Ernani de Paula. Princípio da predominância do interesse e descentralização política 

no federalismo brasileiro. Revista Tributária e de Finanças Públicas. V. 113, p. 135-149, nov./dez.2013. 

https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=441075&ori=1


 
 

 
 

Desse modo, a regra extraída do artigo 23 da Constituição Federal é um reflexo 

do princípio do federalismo cooperativo, afastando a ideia de competitividade, 

incentivando a ação uniforme e integrada dos entes federados.51 

Por fim, cumpre destacar que é imprescindível que os entes federados adotem 

medidas a fim de controlar os impactos causados com a chegada e disseminação do 

novo coronavírus sem usurpar os limites de sua competência para não violar os 

garantias e direitos fundamentais previstos na Constituição Federal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 BARBOSA, Jeferson Ferreira. Direito à saúde e solidariedade na Constituição brasileira. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2014. Livro eletrônico. 



 
 

 
 

 

 

 

 

4. REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NO PODER JUDICIÁRIO 

 
4.1. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS 

 
Com a decretação do Estado de Calamidade, mediante o Decreto Legislativo 6, 

de 20 de março 2020 com vigência prevista até o dia 31 de dezembro 2020, na esteira da 

edição da Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, um dos impactos das mudanças 

estabelecidas diante da pandemia da Covid-19 foi a suspensão dos prazos processuais. 

No dia 17 de março de 2020, o CNJ publicou a Resolução nº 62/2020 com 

recomendações para que os tribunais e magistrados adotassem medidas preventivas à 

propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e 

socioeducativo. 

A princípio, antes da edição de uma resolução pelo CNJ, cada tribunal editava 

dentro da sua competência, diante da necessidade do isolamento social, resoluções e 

provimentos dispondo sobre o período de suspensão de prazos e o funcionamento do 

expediente forense, diante da necessidade do isolamento social causando um ambiente 

de insegurança jurídica para as partes processuais e potenciais prejuízos à tutela dos 

direitos fundamentais.  

A inclusão da alínea C no art. 6º da Lei 13.979 dispôs que “Não correrão os 

prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados processados em 

processos administrativos enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o 

Decreto Legislativo nº 6, de 2020.’’. Ademais, a teor do parágrafo único do citado 

diploma legal ‘’Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de 

sanções administrativas previstas na Lei nº 8.112, de 1990, na Lei nº 9.873, de 1999, na 

Lei nº 12.846, de 2013, e nas demais normas aplicáveis a empregados públicos.’’ 

Neste contexto, o CNJ editou a resolução 313/2019, publicada no dia 19 de 

março de 2020 que determinou a suspensão dos prazos processuais, tanto dos processos 

físicos quanto dos eletrônicos, até 30 de abril de 2020 e criou um regime de Plantão 

Extraordinário no âmbito do Poder Judiciário Nacional, com funcionamento no mesmo 

horário do expediente forense de cada tribunal, a fim de uniformizar a suspensão do 

trabalho presencial, com exceção do Supremo Tribunal Federal e da Justiça Eleitoral 



 
 

 
 

(art. 1º, caput, e parágrafo único)52, suspendendo o atendimento presencial das partes, 

dos advogados (art. 3º)53 e, suspendendo o curso dos prazos processuais a contar da data 

da publicação da resolução (19 de março), até o dia 30 de abril de 2020 (art. 5º)54 a fim 

de evitar a insegurança jurídica. 

A Resolução 313/19 foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico em 19 de 

março de 2021 e, considerando a regra do art. 4º, § 3º, da Lei 11.419/2006, a Resolução 

considera-se publicada no primeiro dia útil seguinte à sua disponibilização. O art. 12 da 

Resolução determinou sua entrada em vigor na data de sua publicação, portanto, a rigor, 

ela entrou em vigor no dia 20 de março de 2020.  

No entanto, diversos Tribunais, aparentemente, tomaram a data da 

disponibilização da Resolução no Diário da Justiça como sendo a data da sua 

publicação, ou seja, o dia 19 de março de 2020.  

A partir da edição da Resolução 313/2020, cada Tribunal passou a regulamentar 

o atendimento nas unidades judiciárias, bem como disponibilizou os contatos de acesso 

remoto aos magistrados e servidores.  

Com base na interpretação do enunciado normativo do artigo 103-B, parágrafo 

4º, da Constituição Federal que prevê que ‘’Compete ao Conselho o controle da atuação 

administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres 

funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas 

pelo Estatuto da Magistratura(...)”, os advogados e procuradores ficaram com dúvidas 

se deveriam confiar na Resolução 313/2020 editada pelo CNJ a qual dispõe sobre a 

suspensão dos prazos processuais tendo em vista que a CRFB/88 outorgou competência 

para o CNJ regular administrativamente os tribunais, e não criar normas processuais 

complementares e suplementares, tal como é autorizado aos tribunais por meio dos seus 

regimentos internos. Aliás, hoje não há mais dúvidas de que os tribunais colaboram para 

a criação de normas processuais de caráter complementar e suplementar, ao lado da 

legislação federal.55 

                                                 
52 Art. 1º Estabelecer o regime de Plantão Extraordinário, no âmbito do Poder Judiciário Nacional, para 
uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários e garantir o acesso à justiça neste período 
emergencial, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19. Parágrafo único. 
Esta Resolução não se aplica ao Supremo Tribunal Federal e à Justiça Eleitoral. 
53 Art. 3º Fica suspenso o atendimento presencial de partes, advogados e interessados, que deverá ser 
realizado remotamente pelos meios tecnológicos disponíveis. 
54 Art. 5º Ficam suspensos os prazos processuais a contar da publicação desta Resolução, até o dia 30 de 
abril de 2020. 
55 FEIJÓ, Maria Angélica. CNJ tem competência para suspender prazos processuais?. Consultor 
Jurídico, São Paulo, 23 de março de 2020. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2020-mar-
23/maria-angelica-feijo-cnj-competencia-suspender-prazos > Acesso em: 02 de maio de 2021. 

https://www.conjur.com.br/2020-mar-23/maria-angelica-feijo-cnj-competencia-suspender-prazos
https://www.conjur.com.br/2020-mar-23/maria-angelica-feijo-cnj-competencia-suspender-prazos


 
 

 
 

Entretanto, o CNJ não extrapolou a sua competência ao determinar a suspensão 

dos prazos processuais por meio da Resolução 313/2020 tendo em vista que, embora 

não seja a sua competência editar normas processuais, como a suspensão de prazo, 

detém competência para uniformizar a atuação administrativa dos tribunais. A 

Resolução 313 apenas dispõe que durante o regime de plantão extraordinário, criado 

pela resolução, não podem ser contatos os prazos processuais. 

A questão da suspensão dos prazos processuais demanda juízo de ponderação e 

preocupação ao mesmo tempo com a efetividade e a segurança jurídica, um binômio em 

permanente tensão e equilíbrio processual. Além disso, é possível entender que, diante 

da pandemia da Covid-19, o Decreto Legislativo que reconhece o Estado de Calamidade 

tem efeitos jurídicos também no âmbito processual.56 

De acordo com o artigo 222 do CPC, ‘’na comarca, seção ou subseção judiciária 

onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 (dois) meses’’ e, 

conforme § 2º do referido diploma legal, ‘’havendo calamidade pública, o limite 

previsto no caput para prorrogação de prazos poderá ser excedido’’. Entretanto, na 

prática, com a decretação do Estado de Calamidade Pública, o prazo previsto no caput 

pode ser prorrogado para além de dois meses, sendo imprescindível a prática de 

determinados atos processuais a fim de não prejudicar o sistema de justiça e à tutela de 

direitos fundamentais através do equilíbrio entre a segurança jurídica e a efetividade. 

Adotando a medida de suspensão dos prazos processuais, vide art. 214 do CPC, 

não fluem e resta vedada a prática de atos processuais, salvo a citação, intimação e 

penhora e os atos em que houver urgência tendo em vista a necessidade de garantir a 

paridade de armas, bem como a tutela adequada, tempestiva e efetiva como 

mandamento constitucional (art. 5º, I, CRFB e 7º, CPC). A doutrina costuma afirmar 

que não se permite, contudo, avançar no procedimento, por exemplo, o prazo para 

resposta do demandado só começará a ser contado a partir do primeiro dia útil 

subsequente ao final da suspensão.57 

Sendo assim, nota-se uma diferenciação entre a suspensão e a interrupção. Na 

suspensão a retomada do prazo ocorre a partir do momento em que ele voltou a correr, 

considerando os dias já computados, até o termo final, ao passo que na interrupção 

                                                 
56 SARLET, Ingo; JUNIOR, Hermes. Direitos Fundamentais em tempos de pandemia: O estado de 

Calamidade e o Sistema de Justiça. Questões jurídicas decorrentes da Covid-19. Ed. Juruá, V.01. 
57 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 3. Ed. São Paulo: RT, 2017. p. 332. 



 
 

 
 

implica a retomada do prazo desde o termo inicial, ou seja, finda a suspensão o prazo 

volta a fluir do ponto em que ele parou, conforme prevê o art. 221 do CPC: 

Art. 221. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento 
da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 313, devendo o prazo ser 
restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação.  

Vale ressaltar que a Resolução 313/2020 do CNJ não tem o condão de impedir 

que seja proferida decisões, sentenças e acórdãos em processos já instruídos, sessões de 

julgamento online e todos os atos processuais imprescindíveis para que seja observado a 

duração razoável e efetividade ao procedimento.58 

No dia 20 de abril de 2020, foi editada a Resolução 314 que prorrogou para o dia 

15 de maio de 2020 o prazo de vigência da Resolução 313, bem como manteve 

suspensos os prazos processuais dos processos que tramitavam em meio físico e, no 

caso dos processos judiciais e administrativos eletrônicos tiveram prazos retomados, 

sem qualquer tipo de escalonamento, no dia 4 de maio de 2020. 

De acordo com a Resolução 314/200 art. 3º, § 2º ‘’Os atos processuais que 

eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por 

absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos 

envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados e 

certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado. ’’ e conforme 

prevê o § 3º ‘’Os prazos processuais para apresentação de contestação, impugnação ao 

cumprimento de sentença, embargos à execução, defesas preliminares de natureza 

cível, trabalhista e criminal, inclusive quando praticados em audiência, e outros que 

exijam a coleta prévia de elementos de prova por parte dos advogados, defensores e 

procuradores juntamente às partes e assistidos, somente serão suspensos, se, durante a 

sua fluência, a parte informar ao juízo competente a impossibilidade de prática do ato, 

o prazo será considerado suspenso na data do protocolo da petição com essa 

informação.’’ 

Sendo assim, no caso de impossibilidade na prática de determinado ato em 

decorrência da pandemia da Covid-19, basta o requerimento da suspensão dos prazos 

pelos advogados e procuradores por meio de uma petição comum. Ressalta-se que a 

suspensão dos prazos processuais não abarcou as causas consideradas urgentes. 

                                                 
58 CNJ esclarece obrigações da resolução que cria o "Plantão Extraordinário" do Judiciário. Consultor 
Jurídico, São Paulo, 26 de mar. 2020. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2020-mar-26/cnj-
esclarece-obrigacoes-resolucao-cria-plantao-extraordinario >. Acesso em: 02 de maio de 2021.  

https://www.conjur.com.br/2020-mar-26/cnj-esclarece-obrigacoes-resolucao-cria-plantao-extraordinario
https://www.conjur.com.br/2020-mar-26/cnj-esclarece-obrigacoes-resolucao-cria-plantao-extraordinario


 
 

 
 

O CNJ confeccionou a Resolução 318, em 07 de maio de 2020, que prorrogou 

para o dia 31 de maio de 2020 os prazos de vigência das Resoluções 313 e 314 (art. 1º) 
59 e previu, desta vez, hipótese de suspensão automática de prazos, tanto para processos 

físicos quanto para os eletrônicos, caso haja lockdown (art. 2º)60 por determinação de 

autoridades estaduais, ou seja, também estabeleceu a possibilidade excepcional de 

suspensão total dos prazos no âmbito de cada tribunal, a depender das circunstâncias 

locais de restrição de locomoção.  

As resoluções 313, 314 e 318 do CNJ abarcam orientações gerais, de 

observância obrigatória em todos os órgãos, exceto para o STF e Justiça Eleitoral. O 

STF, inclusive, na sessão administrativa virtual de 23 de março 2020, mediante a 

Resolução 670/2020 também suspendeu os prazos processuais de seus processos físicos, 

até 30 de abril de 2020, sendo a suspensão posteriormente prorrogada pela Resolução 

678/2020 até o dia 15 de maio de 2020. 

No entanto, o art. 8º da resolução 313/2020 autorizou os tribunais a adotarem 

medidas adicionais caso fossem concretamente necessárias à preservação da saúde 

pública com a seguinte redação: 

Resolução 313/2020 art. 8º: ficam autorizados os tribunais a adotar outras 
medidas que se tornarem necessárias e urgentes para preservar a saúde dos 
magistrados, agentes públicos, advogados, servidores e jurisdicionados, 
devidamente justificadas. 

Ademais, o STJ, antes do CNJ editar as resoluções determinou por meio da 

resolução STJ/GP 5, de 18 de março de 2020 que ficassem “suspensos os prazos 

processuais no período de 19 de março de 2020 a 17 de abril de 2020” sendo possível 

prorrogação pelo Presidente da Corte. 

Conforme já exposto, tribunais editaram normas para tratar sobre a suspensão 

dos prazos processuais diante do isolamento social decorrente da declaração da 

pandemia da Covid-19 e da ausência de resoluções do CNJ. Entretanto, com a edição da 

resolução 313/2020 normas dos tribunais que previram o término da suspensão antes de 

30 de abril 2020 são irrelevantes, já os atos editados pelos tribunais que contrariasse a 

resolução 314/2020 foram revogados. A Portaria Nº 79 de 22/05/2020 prorrogou os 

                                                 
59 Art. 1º Ficam prorrogados para o dia 31 de maio de 2020 os prazos de vigência das Resoluções n. 313, 
de 19 de março de 2020, e n. 314, de 20 de abril de 2020, que poderão ser ampliados ou reduzidos por ato 
da Presidência deste Conselho, caso necessário. 
60 Art. 2º Em caso de imposição de medidas sanitárias restritivas à livre locomoção de pessoas (lockdown) 
por parte da autoridade estadual competente, ficam automaticamente suspensos os prazos processuais nos 
feitos que tramitem em meios eletrônico e físico, pelo tempo que perdurarem as restrições, no âmbito da 
respectiva unidade federativa (Estados e Distrito Federal). 



 
 

 
 

prazos de vigência das Resoluções CNJ nº 313/2020, nº 314/2020 e nº 318/2020 até o 

dia 14 de junho de 2020. 

Cumpre destacar que é defeso a prática de atos processuais durante a suspensão 

do processo, sendo a única hipótese cabível é a autorizada pelo artigo 26661, que permite 

ao juiz determinar a realização de atos urgentes, a se evitar dano irreparável. Ou seja, 

para que o ato processual seja válido deve ser constatado efetivo prejuízo, caso o ato 

tenha atingido seu objetivo, deverá ser validado, conforme preconiza o princípio da 

instrumentalidade das formas. 

A teor do parágrafo único do artigo 6º, da Lei 13.979, “fica suspenso o 

transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções administrativas previstas 

na Lei nº 8.112, de 1990, na Lei nº 9.873, de 1999, na Lei nº 12.846, de 2013, e nas 

demais normas aplicáveis a empregados públicos” 

A suspensão dos prazos prescricionais - perda de pretensão de reparação de 

direito violado - e decadenciais - perda de um direito potestativo - não estava previsto 

nas resoluções do CNJ.  Dessa forma, foi instituída de forma temporária a Lei 14010 de 

10 de junho de 2020, fruto de um projeto cuja origem se deu no mês de março de 2020, 

mas que só foi sancionada no dia 10 de junho de 2020, entrando em vigor dia 12 de 

junho de 2020 e veio tratar sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das 

relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do novo 

Coronavírus.  

De acordo com o artigo 3º da Lei 14010/20 "os prazos prescricionais 

consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor 

desta Lei até 30 de outubro de 2020". Dessa forma, nota-se que embora o CNJ tenha 

editado resoluções acerca da suspensão dos prazos processuais, apenas as situações 

ocorridas a partir do dia 12 de junho de 2020 até a data de 30 de outubro de 2020 

poderiam ser beneficiadas com a suspensão do prazo prescricional, não sendo, portanto, 

retroativa no que tange a prescrição e decadência.   

Foi proposto pelo Senador Antônio Anastasia o Projeto de Lei 1.179/2020, 

sendo aprovado para suspender os prazos prescricionais e decadenciais a partir da 

entrada em vigor da Lei (12 de junho de 2020) até 30 de outubro de 2020 salvo na 

existência de hipóteses de impedimento, suspensão ou interrupção dos prazos 

prescricionais. 
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Cumpre destacar que o art. 3º, §2 do PL 1.179/2020 prevê que em relação aos 

prazos decadenciais deve ser aplicada a regra prevista no art. 206 do Código Civil que 

dispõe que ‘’não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou 

interrompem a prescrição’’. 

A resolução 322/20 estabelece que os Tribunais devem adotar medidas para 

retomar de forma gradual os serviços presenciais, embora a regra seja o atendimento 

virtual, a partir do dia 15 de junho de 2020, autorizando o funcionamento nos prédios do 

Poder Judiciário, das dependências cedidas à Ordem dos Advogados do Brasil, ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública, observadas as ações necessárias para 

prevenção de contágio pelo novo Coronavírus. 

De acordo com o artigo 8º da resolução, “os tribunais deverão comunicar à 

Presidência do CNJ a edição de atos normativos que instituírem a retomada parcial e 

total do trabalho presencial”. Os tribunais tinham que informar ao CNJ se estão 

enquadrados em uma das três situações: todos os prazos de processos físicos e 

eletrônicos suspensos, todos os processos com prazos fluindo normalmente ou prazos de 

processos físicos suspensos e eletrônicos fluindo. Essa opção leva em conta os 

diferentes níveis de  liberação ou restrição de medidas sanitárias preventivas ao contágio 

da Covid-19 nas diferentes localidades do país.62 

Conquanto se permita a realização dos atos presenciais referidos, as audiências e 

sessões de julgamento deverão continuar sendo realizadas preferencialmente por meio 

virtual, com a utilização prioritária do sistema Webex/Cisco, disponibilizado a todos os 

tribunais pelo CNJ. Nos casos de realização de audiências presenciais, a nova Resolução 

nº 322 impõe que sejam observados distanciamento adequado e limite máximo de 

pessoas.63 

Entretanto, para que fosse possível o retorno das atividades presenciais, era 

necessário consultar, em especial, o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa), as secretarias estaduais de Saúde, o Ministério Público, a 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Defensoria Pública. 

A Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 10ª Região (Anamatra-

10) impetrou Mandado de Segurança 37165 questionando sobre a decisão do Plenário 
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do CNJ estabelecendo acerca da suspensão de prazos prevista na Resolução 314/2020, 

que basta que o advogado da causa por meio de petição simples comunique a 

impossibilidade da prática do ato durante a fluência do prazo processual, sendo 

prescindível a autorização judicial com o fundamento de a norma, ao contrário de sua 

intenção manifesta, poderia impedir a apreciação da alegação do advogado, bem como 

que o juiz poderia negar, de maneira fundamentada, a suspensão, nos casos em que o 

expediente se mostre abusivo ou indevido. Além disso, a Anamatra-10 apontou que o 

CNJ estaria extrapolando a sua competência ao estabelecer regras acerca da suspensão 

dos prazos processuais. 

Em decisão, o Ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal (STF) 

manteve a validade de norma do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), afirmando que a 

norma do CNJ não conflita, em nenhum ponto, com as garantias constitucionais dos 

associados da Anamatra-10. Segundo ele, a resolução, considerando o estado de 

emergência sanitária de escala mundial, é adequada, necessária e proporcional, para que 

a proteção à saúde das partes e de seus procuradores coexista com a prestação 

jurisdicional. Nesse contexto, ele explica que o CNJ teve o cuidado de baixar atos 

normativos para uniformizar o funcionamento dos serviços em todo o Poder Judiciário, 

garantir o acesso à justiça no período emergencial e prevenir o contágio pelo 

Coronavírus. Para o relator, a interpretação do CNJ à norma questionada não viola os 

princípios da cooperação, da concordância prática, da efetividade ou da razoável 

duração do processo, como afirma a associação. Mendes destacou que o STF já decidiu 

que as resoluções do CNJ sobre o tema (313, 314 e 318/2020) não representam 

interferência na atuação jurisdicional dos magistrados. 64 

 
4.2. DA URGENTE NECESSIDADE DE MIGRAÇÃO DO PROCESSO FÍSICO 
PARA O AMBIENTE VIRTUAL 

 
 
Em 2014 foi criado o Creta (sistema de acompanhamento processual eletrônico), 

inicialmente utilizado pelo Tribunal Regional da 5ª Região e, em 2007, entrou em vigor 

a Lei 11.419/2019 dispondo sobre a informatização judicial. Em 2010, o programa 

Creta já era utilizado pelos 05 (cinco) Tribunais Regionais Federais, modificando o seu 

nome para o famoso PJE (Processo Judicial Eletrônico), por meio do acordo de 
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cooperação técnica 043/2010, firmado entre o CNJ e mais 14 (quatorze) Tribunais de 

Justiça Estaduais, prevendo o desenvolvimento do referido sistema a fim de uniformizar 

a sua utilização em todos os processos judiciais.  

O Código de Processo Civil de 2015, atento às potencialidades virtuais,   já 

previu hipótese direcionando para a prática de atos no ambiente virtual, tornando 

prioritários e preferenciais os meios eletrônicos, desde a necessidade de ser informado 

na petição inicial o endereço eletrônico das partes para a citação eletrônica até a 

intimação por meio eletrônico, o cumprimento de sentença e a penhora (art. 513, III e 

837, CPC), bem como a realização de atos processuais por meio de videoconferência ou 

outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, sem 

prejudicar o acesso à justiça.   

A migração completa e imediata para o processo em ambiente virtual tem entre 

os seus objetivos, diminuir os custos do Judiciários seja com os espaços físicos, seja 

com suprimentos para a prática e desenvolvimento dos atos processuais, bem como com 

a redução de tempo de tramitação dos processos.  

Diante da pandemia do novo coronavírus, a migração para o processo virtual se 

tornou cada vez mais a realidade e necessidade no âmbito do judiciário. Entretanto, 

deve ser levado em consideração as peculiaridades de cada tribunal, visto que nem todos 

avançam de forma isonômica em relação a migração do processo físico para o 

eletrônico. 

A pandemia serviu como uma mola propulsora para a mudança urgente e 

repentina da realidade no Poder Judiciário tendo em vista que os processos físicos se 

tornaram ainda mais obsoletos e ignorar a tecnologia em um momento de incertezas e 

insegurança jurídica seria um grande obstáculo ao acesso à justiça pois com as 

restrições de acesso às repartições públicas, consequentemente, ocorreria restrição à 

justiça e a razoável duração dos processos (art. 5º, XXXV e LXXVII, CRFB/88). 

Desse modo, mesmo diante de um cenário pandêmico, os processos não podem 

ter o seu trâmite suspenso por tempo indefinido, sob pena de comprometer ainda mais a 

sua razoável duração (art. 5º, LXXVIII, Constituição Federal). Ademais, existem 

situações de urgência que não poderiam aguardar o retorno regular das atividades diante 

da sua manifesta urgência, como por exemplo os casos de internação hospitalar, 

realização de cirurgias, fornecimento de medicamentos e execução de pensões 

alimentícias. 



 
 

 
 

Cumpre destacar que o acesso à justiça efetivo e o funcionamento das 

repartições são fundamentais para o Estado Democrático de Direito e para os cidadãos 

que acionam o Poder Judiciário com a expectativa de ter os seus litígios solucionados 

pelo Estado-Juiz. 

Embora a Lei 12.965/2014 assegure em seu art. 4º, I, o direito amplo de acesso à 

internet, muitos cidadãos brasileiros ainda não possuem acesso a esse serviço, e nem 

mesmo existe a implementação de políticas públicas para solucionar este problema e, 

consequentemente as questões econômicas que assolam o país, se tornam um obstáculo 

para a universalização da Justiça no âmbito virtual. ‘’A igualdade entendida como a 

equalização dos diferentes é um ideal permanente e perene dos homens vivendo em 

sociedade. Toda superação dessa ou daquela discriminação é interpretada como uma 

etapa do processo da civilização’’ 65.  

Ademais, apesar de uma parcela considerável da população ter acesso às 

plataformas digitais, o estudo técnico da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio 

Contínua-PNAD Contínua TIC no último trimestre de 2019, apresentado pelo IBGE, 

antes do agravamento da pandemia da Covid-19, apontou que,  82,7% dos domicílios 

brasileiros possuem acesso à internet, 12,6 milhões de domicílios ainda não possuem 

acesso à internet e, os motivos apontados foram falta de interesse (32,9%), serviço de 

acesso caro (26,2%) e o fato de nenhum morador saber usar a internet (25,7%).66 

Com a chegada da pandemia, a tecnologia se mostrou ainda mais necessária 

tanto para o judiciário quanto para a economia e educação tendo em vista que serviu 

para amortecer os impactos causados pelo isolamento social, possibilitando que esses 

setores permanecessem ativos por meios virtuais.  No entanto, ainda há desigualdade 

digital no acesso e utilização das tecnologias pelos habitantes e, não implementar 

medidas a fim de combater esta desigualdade poderá impedir o desenvolvimento dos 

grupos menos favorecidos. 

Cumpre destacar que para que o acesso da Justiça digital seja mais efeito, é 

imprescindível a extensão da conectividade a todo o território nacional, adotando-se 

uma estrutura justa de preços, que promova a inclusão digital de comunidades rurais ou 
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marginalizadas por suas condições econômicas; a capacitação dos usuários para 

manuseio das ferramentas digitais, tendo em vista que o hiato digital não está apenas 

relacionado à disponibilidade da internet, mas ao conhecimento técnico para sua 

operação (MARINO, 2013, pp. 7 e 18/19, itens 16 e 39). 

De acordo com o CNJ, o Processo Judicial Eletrônico (PJE)  

Caracteriza-se pela proposição da prática de atos jurídicos e 
acompanhamento do trâmite processual de forma padronizada, mas 
considerando características inerentes a cada ramo da Justiça’’, de modo que 
‘’objetiva a conversão de esforços para adoção de solução padronizada e 
gratuita aos Tribunais, atenta à racionalização aos ganhos de produtividade 
nas atividades do judiciário e também aos gastos com elaboração ou 
aquisição de softwares, permitindo o emprego de recursos financeiros e de 
pessoal em atividades dirigidas à finalidade do Judiciário.67 

 

Dessa forma, com o objetivo de dar pleno cumprimento aos direitos 

fundamentais de acesso à justiça, para o CNJ, a informatização do processo judicial 

deve ser implementada como uma política pública fundamental em todos os segmentos 

de justiça, independentemente de sua competência ou grau de jurisdição.68 

Com o avanço da tecnologia, não existem justificativas plausíveis para impedir a 

realização de audiências e atos processuais por videoconferências – ressalvados os atos 

com objetivo conciliatório, como por exemplo, as sessões de conciliação e de mediação 

- tais como o depoimento pessoal das partes, oitiva de testemunhas, acareação, 

esclarecimentos pelo perito e sustentação oral (art. 236, § 3º, art. 385, § 3º, art. 453, §§ 

1º e 2º, art. 461, § 2º, art. 937, § 4º, ambos do CPC/15). Inclusive, de acordo com o art. 

453, § 2º do CPC/15 ‘’os juízos deverão manter equipamento para a transmissão e 

recepção de sons e imagens’’. 

Em relação a prática dos atos processais físicos, as petições devem ser 

protocolizadas no horário de funcionamento do fórum ou do tribunal, conforme dispõe 

na lei de organização judiciária local (art. 212, § 3º CPC/15), enquanto a prática dos 

atos processuais no sistema eletrônico pode ocorrer em qualquer horário até as 24 (vinte 

e quatro) horas do último dia do prazo (art. 213 do CPC/15). 

Além disso, não se pode esquecer que nos processos eletrônicos ‘’a juntada de 

petições ou de manifestações em geral ocorrerá de forma automática, independe mente 
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de ato de serventuário da justiça’’ (art. 228, § 2º do CPC/15), acarretando consequente 

eficiência ao processo eletrônico em comparação ao físico.  

Não restam dúvidas de que a capilaridade do ambiente digital nos tribunais 

brasileiros contribui substancialmente na democratização dos serviços junto aos 

jurisdicionados, devendo o “judiciário desenvolver maneiras de se comunicar 

verdadeiramente com os diversos públicos, pelas mais variadas mídias” (WATANABE, 

1988, p. 131), melhorando o acesso, a eficiência nos serviços e comunicando-se com 

clareza. 

Não obstante a suspensão dos atendimentos físicos, a partir de 04 de maio foi 

retomada a tramitação dos processos eletrônicos, sendo vedada a designação de atos 

presenciais, conforme disposto no art. 2º, da Resolução CNJ 314/2020. De forma 

repentina, descobriu-se que, mesmo diante de um cenário pandêmico, é possível dar 

continuidade à prestação jurisdicional de qualquer lugar, mesmo que não seja nas 

dependências físicas dos tribunais. 

O período compreendido entre 16 de março de 2020 a 16 de maio de 2021, 

foram proferidos 33.014.036 sentenças e acórdãos; 49.756.993 decisões e 8.204.588 

despachos, conforme dados do Conselho Nacional de Justiça. Desse modo, é possível 

perceber, após análise dos números dos atos prolatados, que o processo eletrônico é uma 

realidade consolidada na prestação jurisdicional desde que haja uma pró-atividade dos 

serventuários da justiça durante o regime de teletrabalho em razão da pandemia da 

Covid-19.69 

Entretanto, cumpre destacar que a aplicação da Justiça digital não pode ser 

uniforme em todos os casos tendo em vista que a acessibilidade digital não é 

predominante em nosso país e, consequentemente, há uma desigualdade entre os 

jurisdicionados. Dessa forma, se o Judiciário impuser exclusivamente a ferramenta 

digital para a execução de todos os atos processuais acarretaria em um distanciamento 

ainda maior ao acesso à justiça justo e igualitário. 

Por outro lado, quando um ato processual puder ser realizado por meio digital, 

salvo justa causa, o jurisdicionado não poderá recusar a prática de tais atos a fim de 

alcançar uma solução justa, efetiva e tempestiva do litígio. 
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Diante da era tecnológica, conhecida também como era da informação, iniciada 

logo após a primeira revolução industrial no final do século 20, a transição para o juízo 

100% digital parece um caminho sem volta, até porque, a geração milênio (os nascidos 

entre 1982 e 2005) preferem discutir os seus problemas em mídias ou plataformas 

digitais.  De acordo com a pesquisadora LEVINE (2014, p. 56) “a confiança e a 

cooperação são aspectos críticos do funcionamento da sociedade, e o foco da sociedade 

contemporânea está mudando para a comunicação digital e a interação”. 

 
4.3. REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS POR VÍDEOCONFERÊNCIA 

 
Inicialmente, cumpre destacar que antes da decretação da pandemia pela OMS, o 

ordenamento jurídico já previa a realização de audiências por videoconferência, como 

nos casos do art. 185, par. 2º, do CPP (interrogatório do réu no processo penal), do art. 

334, par. 7º, do CPC (conciliação cível), art. 46 da Lei 13.140/2015 (Mediação 

extrajudicial e judicial) e art. 22, par. 2º, da Lei 9.099/95, conforme acréscimo feito pela 

Lei 13.994/2020 (Juizados Especiais Cíveis). Entretanto, na prática, devido a inúmeros 

fatos, a aplicação de tais ferramentas era reduzida em decorrência da facilidade de 

manutenção do formato presencial, falta de aparelhamento estatal e da sociedade para 

viabilizá-la.  

Com a decretação do isolamento social e, consequentemente com a restrição de 

locomoção, provocado pela pandemia da Covid-19, a fim de combater a disseminação 

do coronavírus, os tribunais se viram obrigados a adotarem soluções digitais para a 

prática de atos processuais que não podiam ser suspensos diante do caráter de urgência, 

no dia 31 de março de 2020, o CNJ implementou por meio da Resolução nº 61/2020, a 

Plataforma Emergencial de Videoconferência para a realização de audiências e sessões 

de julgamento durante o período de isolamento social.  

A plataforma para a realização de audiências por videoconferências foi 

implementada com o objetivo de poder ser utilizada, de forma facultativa e após o 

preenchimento de um formulário disponibilizado no sítio eletrônico do CNJ, tanto pelos 

Juízos de Primeiro e Segundo Graus de jurisdição, quanto pelos tribunais superiores. 

O CNJ e a empresa de tecnologia Cisco firmaram uma parceria para que os 

tribunais utilizassem gratuitamente a ferramenta de videoconferência Weber a fim de 

manter o funcionamento dos serviços judiciais, possibilitando que a realização dos atos 

administrativos e processuais não fosse prejudicada, mesmo que pelo trabalho remoto, 

de modo a observar os princípios da celeridade e da razoável duração do processo. 



 
 

 
 

Entretanto, o CNJ facultou aos tribunais a utilização de outros aplicativos, desde 

que o acesso seja gratuito e público. Dessa forma, os tribunais podem utilizar por 

exemplo as plataformas do Google Meet, Skype e Microsoft Teams. 

No dia 06 de abril de 2020 o CNJ aprovou a Resolução 105/2020 estabelecendo 

que seria disponibilizado para todos os tribunais sistemas eletrônicos para a gravação 

dos depoimentos, dos interrogatórios e de inquirição de testemunhas por 

videoconferência. 

É importante destacar que embora a audiência seja realizada no ambiente digital, 

ela é presencial, ou seja, apenas deslocou-se para uma sala virtual, sendo assim, o CNJ 

editou no dia 20 de abril de 2020 a Resolução 314, estabelecendo em seu parágrafo 

terceiro, do artigo 6°que "as audiências em primeiro grau de jurisdição por meio de 

videoconferência devem considerar as dificuldades de intimação de partes e 

testemunhas, realizando-se esses atos somente quando for possível a participação, 

vedada a atribuição de responsabilidade aos advogados e procuradores em 

providenciarem o comparecimento de partes e testemunhas a qualquer localidade fora 

de prédios oficiais do Poder Judiciário para participação em atos virtuais", bem como 

estabeleceu no artigo 3º, parágrafo 3º que em determinadas circunstâncias podem ser 

suspensos alguns atos processuais virtuais, inclusive audiências, cuja impossibilidade 

de serem praticados for justificada. 

A Lei 13.994 editada no dia 24 de abril de 2020 alterou a Lei nº 9.099, de 26 

de setembro de 1995 a fim de possibilitar a realização da conciliação por 

videoconferência no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e, no caso de recusa ou 

ausência do demandado, o magistrado não estará impedido de proferir a sentença.  

No dia 30 de julho de 2020, o CNJ editou a Resolução 329 estabelecendo as 

três situações nas quais os tribunais poderiam realizar audiências e atos processuais 

por videoconferência, quais sejam, as audiências e atos processuais em primeira 

instância; as sessões de julgamento realizadas pelas Turmas Recursais e os atos 

processuais em segunda instância, além das hipóteses nas quais não poderá ser 

realizada, quais sejam, o depoimento de criança e adolescente vítima ou testemunha 

de violência, caso não seja possível garantir a segurança do mesmo; retratação de 

representação da ofendida; audiência de custódia que constam nos artigos 287 e 310 

do Código de Processo Penal e na Resolução 213 do CNJ. 

Ademais, a resolução 329 CNJ estabeleceu que na hipótese da realização 

audiência por videoconferência será designada data e hora, bem como será 

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-314.pdf


 
 

 
 

disponibilizado o link de acesso a plataforma virtual, sendo a intimação das partes, 

ofendido, testemunhas e réu realizada na forma da legislação processual vigente, 

observada a parte final do art.6º, § 3º, da Resolução CNJ nº 314/2020, que veda que 

seja atribuída responsabilidade aos advogados e procuradores em providenciarem o 

comparecimento de partes e testemunhas para participação em atos virtuais. A 

audiência por videoconferência só não será realizada caso seja informada, por simples 

petição, a impossibilidade técnica ou instrumental de participação por algum dos 

envolvidos, sendo vedado ao magistrado aplicar qualquer penalidade ou destituir a 

defesa nestes casos. 

Outro ponto que merece destacar é que a resolução 329 do CNJ estabeleceu 

que na ata da audiência deve constar que audiência foi realizada virtualmente, 

informando sobre as possíveis falhas técnicas; que as assinaturas das partes não foram 

colhidas em razão da condição excepcional; que foi exposto o direito do réu de se 

reunir com sua assistência jurídica durante todo o ato. Além disso, as partes precisam 

concordar ou não o conteúdo da gravação, antes da publicação da ata. 

O Conselho Nacional de Justiça lançou o Programa Justiça 4.0, a fim de 

possibilitar que a população tenha um acesso à justiça rápido e efetivo, além de 

favorecer a produtividade da prestação jurisdicional por meio de ações e projetos que 

utilizem de novas tecnologias e inteligência artificial. Destacam-se no programa a 

criação do Juízo 100% Digital, do Núcleo Justiça 4.0 e o fomento à criação do Balcão 

Virtual nos tribunais.70 

O programa Justiça 4.0 é a concretização do quarto eixo da atuação do CNJ de 

promoção de acesso à justiça com apoio da Programa das Ações Unidas para o 

Desenvolvimento, autorizando os tribunais brasileiros a adotarem o juízo 100% por 

meio da Resolução nº 345 de 9 de outubro de 2020. O objetivo é auxiliar os tribunais 

parceiros na implementação e criação de estratégias, uniformizando as ferramentas 

digitais em todo território nacional, acelerando e otimizando a prestação jurisdicional. 

Entretanto, existem alguns procedimentos que estão sendo reputados como 

impossíveis de serem realizados no ambiente virtual, tendo em vista que dependem de 

um controle exercido pelo magistrado, como por exemplo, a acareação de testemunhas 

no que tange à incomunicabilidade (art. 456, CPC), vedação ao acompanhamento do 

depoimento pessoal por quem ainda não depôs (art. 386, § 2º), proibição do depoente 

                                                 
70 Estratégia aproxima cidadão da Justiça Digital. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/artigo-
estrategia-aproxima-cidadao-da-justica-digital/ Acesso em 14 de agosto de 2021 

https://www.cnj.jus.br/artigo-estrategia-aproxima-cidadao-da-justica-digital/
https://www.cnj.jus.br/artigo-estrategia-aproxima-cidadao-da-justica-digital/


 
 

 
 

utilizar escritos previamente preparados (art. 387 do CPC). No ambiente virtual todas 

essas previsões legais se tornam incontroláveis, podendo prejudicar que a parte obtenha 

uma tutela justa e efetiva.  

Contudo, o Código de Processo de Civil já estabelecia em seus artigos 385, § 3º 

e 453, § 1º a possibilidade de ser colhido por meio de videoconferência ou outro recurso 

tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, o depoimento pessoal da 

parte que em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita a 

demanda.  

Desse modo, a fim de evitar eventual risco para as partes, se for imprescindível a 

colheita de prova oral, as partes da relação processual deverão se manifestar acerca do 

interesse da audiência por meio do ambiente virtual, que só será realizada se houver 

consenso tendo em vista que terão o mesmo valor jurídico que as sustentações orais 

presenciais. Sendo assim, nota-se que nesses casos, a realização da audiência de 

instrução passou a ser condicionada a um negócio processual, possibilitando as partes a 

realizarem acordos procedimentais de acordo com a sua vontade e interesse (art. 190 

CPC), não comprometendo a obtenção da tutela justa e efetiva. 

No entanto, a possibilidade de optar pela não realização da audiência pode dar 

margens para que quando for mais benéfico para uma das partes, ela se manifeste contra 

a realização da audiência a fim de obstar o andamento processual.  

Ressalta-se que além da incomunicabilidade das partes não ser absoluta no 

ambiente físico – embora a doutrina aponte que o objetivo não é impedir a 

comunicação, mas que as partes que irão depor não acompanhem os depoimentos 

precedente - o acesso antecipado ao depoimento pessoal e a utilização de escritos 

previamente preparados são atos que eram praticados mesmo antes da pandemia da 

Covid-19.  

Além disso, o CPC prevê hipóteses nas quais, sem presunção de prejuízo, 

existindo interesse, os demais depoentes terão acesso ao teor dos depoimentos prestados 

em momento anterior as suas inquirições, como por exemplo no caso audiência de 

instrução pode ser interrompida e retomada em data posterior (art. 365); a prova 

testemunhal ser objeto de produção antecipada (art. 381 e art. 453, I); a testemunha ser 

ouvida por carta precatória ou rogatória (art. 453, II).  

Ademais, assim como nos atos presenciais, nas audiências por videoconferência 

também devem ser observados o direito à intimidade, não se procedendo à gravação ou 

divulgação das imagens, qualquer que seja a finalidade, sem prévia autorização de 



 
 

 
 

todos; bem como o dever de veracidade quanto às informações de identificação pessoal, 

prestadas pela via digital, cabendo ao magistrado informar às partes acerca das 

consequências jurídicas no caso de serem adotadas condutas abusivas ou ilegais. 

O CPC/2015 foi construído com observância a aplicação dos direitos e garantias 

constitucionais.  Dessa forma, além do princípio da cooperação (art. 6º), no qual dispõe 

que as partes devem cooperar entre si a fim de obter, em tempo razoável, uma tutela 

justa e efetiva, todas as partes da relação processual devem se comportar de acordo com 

a boa-fé (art. 5º), consagrando ainda o princípio da primazia do mérito e da eficiência. 

Cumpre destacar que durante a pandemia da Covid-19 e, consequentemente, 

com o isolamento social, a Justiça digital se mostrou ser essencial e indispensável, 

sendo utilizada também para solucionar litígios extrajudiciais, sem a necessidade da 

intervenção estatal, como por exemplo do que tem sido feito por diversas legaltechs 

(tais como as startups ‘Mediação Online’, ‘Conciliar Fácil’ e ‘LawTech’) e plataformas, 

como o ‘consumidor.gov.br’ por meio do Decreto 10.197/2020.71 

 

4.4. JULGAMENTOS VIRTUAIS PELO STF 
 

Com a necessidade do isolamento social a fim de evitar a propagação do 

coronavírus, foi editada a Emenda Regimental 53/2020, por maioria dos votos, em 

sessão administrativa realizada no dia 18 de março de 2020 para ampliar as classes 

processuais que podem ser julgadas por sessões virtuais. 

É importante destacar que os julgamentos virtuais não se confundem com os 

julgamentos por videoconferência. Nas sessões virtuais, o relator insere o seu voto em 

um sistema eletrônico e os demais integrantes do respectivo prazo devem realizar o 

mesmo procedimento, no prazo de 6 (seis) dias, salvo para análise da repercussão geral, 

em que o prazo é de 20 dias, de acordo com a resolução 684 de 21 de maio de 2020. 

Os julgamentos por videoconferência são realizados em tempo real, ou seja, será 

marcado um dia e horário para que seja realizado, devendo estar presentes os 

julgadores, membros do Ministério Público, advogados e procuradores.  

                                                 
71 SORRENTINO, Luciana. NETO, Raimundo. O Acesso digital à Justiça - A imagem do Judiciário 

Brasileiro e a prestação jurisdicional nos novos tempos. Disponível em: 
<https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/artigos-discursos-e-
entrevistas/artigos/2020/o-acesso-2013-digital-2013-a-justica-a-imagem-do-judiciario-brasileiro-e-a-
prestacao-jurisdicional-nos-novos-tempos> Acesso em: 26 de junho de 2021. 

https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/artigos-discursos-e-entrevistas/artigos/2020/o-acesso-2013-digital-2013-a-justica-a-imagem-do-judiciario-brasileiro-e-a-prestacao-jurisdicional-nos-novos-tempos
https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/artigos-discursos-e-entrevistas/artigos/2020/o-acesso-2013-digital-2013-a-justica-a-imagem-do-judiciario-brasileiro-e-a-prestacao-jurisdicional-nos-novos-tempos
https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/artigos-discursos-e-entrevistas/artigos/2020/o-acesso-2013-digital-2013-a-justica-a-imagem-do-judiciario-brasileiro-e-a-prestacao-jurisdicional-nos-novos-tempos


 
 

 
 

O Plenário Virtual já era realizado pela STF desde a Emenda Regimental 21, de 

30 de abril de 2007 para apreciar a existência de repercussão geral, prevista no art. 102, 

§ 3º da CRFB/88, segundo o qual: 

 No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão 
geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim 
de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusa-
lo pela manifestação de dois terços de seus membros. 

 

Entretanto, o Plenário Virtual passou a não ser restrito para o julgamento das 

preliminares de questão constitucional e repercussão geral nos Recursos Extraordinários 

a partir da Emenda Regimental 42, de 02 de dezembro de 2010, quando foi incluído no 

Regimento Interno do STF o art. 323-A prevendo que “o julgamento de mérito de 

questões com repercussão geral, nos casos de reafirmação de jurisprudência dominante 

da Corte, também poderá ser realizado por meio eletrônico.” 

Ressalta-se que o CPC/2015 previa em seu art. 945 a possibilidade da realização 

de julgamentos virtuais de recursos e dos processos de competência originária que não 

admitissem sustentação oral, porém, a Lei Federal 13.256 de 04 de fevereiro de 2016 

revogou o dispositivo quando o CPC/2015 ainda estava em vacatio legis, ou seja, ainda 

não tinha entrado em vigor. 

Desse modo, embora o dispositivo houvesse sido revogado, não foi inserido 

nenhum outro vedando a realização dos julgamentos virtuais. Sendo assim, o STF 

editou a Emenda Regimental 51, aprovada no dia 22 de junho de 2016 dispondo que o 

relator poderia submeter os agravos internos e os embargos de declaração ao julgamento 

virtual desde que observadas as competências do Plenário e das Turmas. 

Com a edição da Emenda Regimental 52, de 14 de junho de 2019, foi alterada a 

redação do art. 21-B do RISTF, ampliando as hipóteses de julgamento virtual, sendo 

possível a realização no caso de medidas cautelares em ações de controle concentrado, 

referendum de medidas cautelares e de tutelas provisórias, recursos extraordinários e 

agravos, inclusive com repercussão geral reconhecida e cuja matéria discutida tenha 

jurisprudência dominando no STF, etc. 

No dia 18 de março de 2020 foi editada a Emenda Regimental 53, alterando 

mais uma vez o art. 21-B do RISTF, autorizando que todos os processos de competência 

do STF poderão ser julgados, individualmente ou inseridos em lista de processos, por 

sessão virtual ou presencial, a critério do relator ou do ministro vistor com a 

concordância do relator.  



 
 

 
 

Conforme prevê o art. 935 do CPC/2015: 

Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, 
pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os 
processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver 
sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte. 

 

Um ponto que merece destaque é o fato de que a inserção do relatório, voto e 

proposta de acórdão pelo relator no sistema eletrônico é seguido do prazo de 5 (cinco) 

dias úteis para os julgadores se manifestarem, ou seja, caso haja um transcurso do prazo, 

consequentemente haverá uma presunção de acompanhamento do voto do relator.72 

A resolução 669, de 19 de março de 2020 passou a prevê a sustentação oral nas 

sessões virtuais realizadas pelo STF já que antes da pandemia, sem o isolamento social, 

tal hipótese não era prevista na resolução 642, de 14 de junho de 2019. Dessa forma, 

foram excluídos o inciso III do art. 4º da resolução 642 de 2019 sendo acrescidos os 

arts. 5º-A e 5º-B. 

Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no 
regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da 
República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos 
advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas 
sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas 
antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. 

§ 1º O advogado e o procurador que desejarem realizar sustentação oral em 
processos submetidos a julgamento em ambiente eletrônico deverão enviar 
formulário preenchido e assinado digitalmente, juntamente com o respectivo 
arquivo de sustentação oral. 

§ 2º O link para preenchimento do formulário e envio do arquivo 
eletrônico estará disponível na página principal do site do STF. 

§ 3º O arquivo eletrônico de sustentação oral poderá ser áudio ou vídeo, 
devendo observar o tempo regimental de sustentação e as especificações 
técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Secretaria 
Geral da Presidência, sob pena de ser desconsiderado. 

§ 4º O advogado e o procurador firmarão termo de declaração de que se 
encontram devidamente habilitados nos autos e de responsabilidade pelo 
conteúdo do arquivo enviado. 

Art. 5º-B Em caso de excepcional urgência, o Presidente do Supremo 
Tribunal http://federal e os Presidentes das Turmas poderão convocar sessão 
virtual extraordinária, com prazos fixados no respectivo ato convocatório. 

§ 1º O relator solicitará ao presidente do colegiado a convocação de sessão 
virtual extraordinária indicando a excepcional urgência do caso. 

§ 2º O disposto no art. 2º, caput e § 1º, não se aplica à sessão virtual 
extraordinária, devendo o ato convocatório fixar o seu período de início e 
término. 

                                                 
72 DIAS, Ricardo. BOINA, André. Ampliação dos julgamentos virtuais no STF: Uma abordagem da 

virtualização procedimental em tempos de covid-19. Questões Jurídicas decorrentes da covid-19. Editora 
Juruá, Volume 1. 



 
 

 
 

§ 3º Convocada a sessão, o processo será apresentado em mesa, gerando 
andamento processual com a informação do período da sessão. 

§ 4º O advogado e o procurador que desejarem realizar sustentação oral por 
meio eletrônico deverão encaminhá-la até o início da sessão virtual 
extraordinária. 

 

A resolução 675 de 22 de abril de 2020 atualizou a resolução 642 dispondo que 

caso haja requerimento para a sustentação oral e realização de esclarecimentos sobre 

matéria de fato pelos advogados e procuradores, serão enviados para o sistema de 

peticionamento eletrônico do STF e automaticamente disponibilizadas no sistema de 

votação dos Ministros, ficando disponíveis no sítio eletrônico do STF durante a sessão 

de julgamento. 73 

Quando houver cabimento de sustentação oral, deverão ser enviados por áudio 

ou vídeo, após a publicação da pauta, em até 48 (quarenta e oito horas) do início do 

julgamento. No caso de desistência do julgamento virtual, a parte terá o prazo de 48 

(quarenta e oito horas) para apresentar o requerimento que será apreciado pelo relator.  

No entanto, tal previsão viola o art. 937 do CPC e o princípio do contraditório e 

da ampla defesa pois o dispositivo prevê ‘’Na sessão de julgamento, depois da 

exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao 

recorrente, ao recorrido’’ 

O art. 2º da resolução 642 de 14 de junho de 2019 prevê como serão realizadas 

as sessões virtuais no STF: 

Art. 2º As sessões virtuais serão realizadas semanalmente e terão início às 
sextas-feiras, respeitado o prazo de 5 (cinco) dias úteis exigido no art. 935 do 
Código de Processo Civil entre a data da publicação da pauta no DJe, com a 
divulgação das listas no sítio eletrônico do Tribunal, e o início do julgamento.  

§ 1º O relator inserirá ementa, relatório e voto no ambiente virtual; iniciado o 
julgamento, os demais ministros terão até 5 (cinco) dias úteis para se 
manifestar.  

§ 2º A conclusão dos votos registrados pelos ministros será disponibilizada 
automaticamente, na forma de resumo de julgamento, no sítio eletrônico do 
STF.  

§ 3º Considerar-se-á que acompanhou o relator o ministro que não se 
pronunciar no prazo previsto no § 1º.  

§ 4º A ementa, o relatório e voto somente serão tornados públicos com a 
publicação do acórdão do julgamento.  

§ 5º O início da sessão de julgamento definirá a composição do Plenário e 
das Turmas.  

                                                 
73 Resolução 675, de 22 de abril de 2020. Disponível 
em:<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/Resolucao675.pdf.> Acesso em: 
07/07/2021 
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§ 6º Os votos serão computados na ordem cronológica das manifestações. 

 
4.5. A ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO DURANTE 
A PANDEMIA DA COVID-19 

 

A Defensoria Pública, instituição que presta assistência jurídica gratuita integral, 

gratuita, judicial e extrajudicial aos que comprovem serem hipossuficientes conforme 

preceituam os artigos 5º, LXXIV e 134 da CRFB/88, faz atendimento diário em 

quantidade expressiva, podendo se tornar um grande foco de contaminação da Covid-

19. 

É inegável que após a decretação da pandemia da Covid-19, o uso da tecnologia 

se tornou cada vez mais imprescindível para a manutenção das relações pessoais e 

funcionamento da prestação jurisdicional.  

A Defensoria Pública já havia começado a implementar sistemas informatizados 

voltados para a divulgação de informações em sites e redes sociais, mas, durante a 

pandemia foi imprescindível a implementação efetiva da tecnologia a fim de não 

restringir o acesso à justiça tendo em vista a necessidade do distanciamento social para 

evitar o contágio pelo coronavírus. 

A Defensoria Pública teve como desafio se reinventar e aprimorar o seu trabalho 

de forma célere, diante do cenário pandêmico e tecnológico, sem se esquecer da 

humanização e aproximação com os seus assistidos, que se encontram em um contexto 

de vulnerabilidade social. 

Com a transmissão do coronavírus em ritmo acelerado, a atuação da Defensoria 

Pública reforçou ser uma ativada essencial no cenário jurídico nacional, se tornando 

mais ativa, urgente e de grande valia nas demandas que envolvem a saúde pública, 

auxílio emergencial, alimentação dos estudantes das redes públicas, proteção dos grupos 

vulneráveis como mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência e em situação de 

rua.74 

No âmbito da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, antes da decretação do 

estado de calamidade pública no Estado, foi imprescindível a criação de cento e dez 

polos de atendimento remoto – em funcionamento desde 23 de março de 2020 – a fim 

                                                 
74 A Defensoria em tempos de pandemia. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=94u6oddOSTk Acesso em 21 de julho de 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=94u6oddOSTk


 
 

 
 

de dar continuidade a prestação dos serviços diante da necessidade de distanciamento 

social para evitar a contaminação pelo coronavírus.75 

De acordo com o Defensor Público Rafael Renner, atuante na Vara de Família 

da Comarca de Volta Redonda-RJ, em média sessenta assistidos por dia procuram a 

Defensoria Pública para orientações jurídicas. Além disso, apontou que o atendimento 

presencial só está acontecendo em casos excepcionais, bem como que embora até o 

momento não tenham sido realizadas muitas audiências por videoconferência, não está 

causando prejuízos para os assistidos tendo em vista que as maiores demandas 

envolvem execução e fixação de alimentos e, liminarmente, são concedidos os 

alimentos provisórios, sendo devidos desde a citação. 

Entretanto, mesmo com o avanço da tecnologia e um número expressivo do 

público-alvo com acesso à internet pelo celular, bem como com interesse ao 

atendimento virtual, ainda existem cidadãos que necessitam da prestação jurisdicional 

por parte da Defensoria Pública que ainda não possuem aparelho celular, nem acesso à 

internet ou  até mesmo que possuem o pacote de dados de internet reduzidos. Dessa 

forma, nota-se a existência da vulnerabilidade digital e, consequentemente, a 

importância da utilização do sistema multiportas, possibilitando meios alternativos para 

a solução do conflito.  

Para dar prosseguimento às suas atividades, a Defensoria Pública da União 

passou a utilizar da tecnologia de inteligência artificial do Serpro. O atendente virtual da 

DPU, chamado Ivo, em homenagem ao Santo Ivo, reconhecido por trabalhar em defesa 

dos mais pobres, fornece informações para o cidadão afetado pela pandemia da Covid-

19 que busca uma solução efetiva junto à Defensoria Pública.  

A subcoordenadora cível e defensora pública, Beatriz Cunha, apontou no 

Episódio 01 do podcast da Defensoria Pública do Rio de Janeiro que é necessário 

aplicar a técnica do processamento de linguagem natural para que seja possível que a 

inteligência artificial compreenda a linguagem e o contexto de determinado termo 

utilizado pelo usuário. Ademais, a defensora destaca que durante a fase de teste no Rio 

de Janeiro foi observado que o chatbot conseguiu compreender melhor o que o usuário 

pretendia do que um estagiário. 

                                                 
75 GIBRAIL, Eduardo. A crise da Covid-19 e a tecnologização da Defensoria Pública. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2020-jul-07/tribuna-defensoria-crise-covid-19-tecnologizacao-defensoria-
publica Acesso em 21 de julho de 2021. 

https://www.conjur.com.br/2020-jul-07/tribuna-defensoria-crise-covid-19-tecnologizacao-defensoria-publica
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Por outro lado, os algoritmos utilizados podem não diferenciar o termo utilizado, 

como por exemplo, a utilização dos termos, ‘’marido’’, ‘’casamento’’, ‘’família’’ pode 

compreender que o atendimento que o usuário pretende é no âmbito da família, mas, em 

outro contexto, pode ser que signifique que o usuário está requerendo um encaminhando 

para a Defensoria com atribuição para a violência doméstica. Desse modo, a utilização 

da técnica do processamento de linguagem natural permitiria que o atendimento virtual 

não restringisse a linguagem jurídica.  

De acordo com Peixoto e Silva76, ‘’um algoritmo pode ser definido, de modo 

simplificado, como um conjunto de regras que define precisamente uma sequência de 

operações, para várias finalidades, tais como modelos de previsão, classificação, 

especializações’’.  

Destaca-se que nem todos os algoritmos irão fazer o uso da inteligência artificial 

tendo em vista que existem os programados e os não programados. Os algoritmos 

programados compreendem todas as etapas para o processamento do que for requerido 

pelo usuário, sendo possível alterar de acordo com a necessidade, já os não 

programados se utilizam da inteligência artificial, ocorrendo o chamado machine 

learning. 

Conforme conceitua Peixoto e Silva, Machine learning ou 

aprendizado/aprendizagem de máquina é: 

[…] a habilidade de sistemas de IA de adquirir conhecimento próprio ao 
extrair padrões de dados não processados. Essa tecnologia possibilitou que 
computadores pudessem lidar com problemas que exigem conhecimento do 
mundo real e tomar decisões que aparentam subjetividade.77 

Desse modo, nota-se que a utilização da inteligência artificial possibilita a 

ampliação e concretização da justiça multiportas fim de reconhecer e objetivar os 

direitos tanto em litígios judiciais quanto extrajudiciais, sendo, portanto, já utilizada em 

instituições públicas e privadas, a exemplo da Defensoria Pública. 

O CNJ editou a Resolução 125 de 29 de novembro de 2010 estabelecendo a 

Política Jurídica Nacional a fim de garantir a todos que as soluções dos conflitos sejam 

realizadas de acordo com a sua natureza e peculiaridade. Por meio desta resolução, o 

Brasil recepcionou a mediação e a conciliação juntamente com a arbitragem, que já 

estava em vigor no ordenamento jurídico brasileiro desde 2001. 

                                                 
76 PEIXOTO, Fabiano Hartmann; SILVA, Roberta Zumblick Martins da. Inteligência artificial e direito. 
1. ed. Curitiba: Alteridade Editora, 2019. 
77 PEIXOTO, Fabiano Hartmann; SILVA, Roberta Zumblick Martins da. Inteligência artificial e direito. 
1. ed. Curitiba: Alteridade Editora, 2019, p. 89. 



 
 

 
 

A justiça multiportas foi desenvolvida pelo Prof. Frank Sander, ainda na década 

de 70, nos Estados Unidos, durante a sua participação na Pound Conference de 1976, no 

qual apresentou a figura de um “centro abrangente de justiça” formado por várias portas 

– cada uma delas referindo-se a um mecanismo de resolução de conflitos, como resposta 

à insatisfação com o sistema tradicional de distribuição estatal de justiça nos Estados 

Unidos. Sendo assim, o Tribunal encaminharia o conflito para ser resolvido pelo 

método mais adequado de acordo com as suas peculiaridades, desde que com o 

consentimento das partes envolvidas no litígio.78 

Ainda neste contexto, o Código de Processo Civil79, em vigor desde 18 de março 

de 2016, prevê em diversos artigos o incentivo aos métodos consensuais de resolução de 

conflitos, tais como a negociação, a conciliação e a mediação. Além de outros 

operadores do direito, os defensores públicos devem estimular a prática de modalidades 

alternativas para a solução da contenda, seja antes do processo ou no curso dele, de 

forma a garantir o acesso à justiça e promover a pacificação social de maneira mais 

efetiva.80 

Ademais, a utilização da tecnologia permite além da expansão da Defensoria 

Pública, a concretização do disposto na EC 80/2014 que prevê que até o ano de 2022 a 

União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com um defensor público em cada 

Comarca. 

Cumpre destacar que o foco não deve ser no quantitativo, já que com os canais 

virtuais o contato entre a instituição e o usuário permitiu a continuidade da prestação 

jurisdicional por meio do trabalho remoto, mas sim na qualidade entre a comunicação 

entre o assistido e o defensor (a) público (a) responsável pelo atendimento, 

possibilitando uma compreensão efetiva acerca da demanda e dos direitos dos 

assistidos.  

Sendo assim, não restam dúvidas de que a utilização da inteligência artificial 

para auxiliar a prestação jurisdicional irá automatizar algumas funções dentro da 

Defensoria Pública, mas, para algumas funções é imprescindível que sejam 

desenvolvidas por seres humanos.  
                                                 

78 ORSINI, Adriana. BENTES, Dorinethe. COSTA, Fabrício. Formas tecnológicas de sssolução de 

conflitos II. Congresso Internacional de Direito e Inteligência Artificial. 
79 BRASIL. Lei nº 13.105/15 de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial da União, 
Brasília, 17 de março de 2015. 
80 TARTUCE. Flávio. Da extrajudicialização do Direito de Família e das Sucessões – Parte I – Da 

mediação. Disponível em: http://www.migalhas.com.br/FamiliaeSucessoes/104,MI244807,61044- 
Da+extrajudicializacao+do+Direito+de+Familia+e+das+sucessoes+Parte+I.&gt. Acesso em 27 de junho 
de 2021. 



 
 

 
 

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro lançou no dia 15 de junho de 2021 o 

aplicativo ‘’Defensoria RJ’’, migrando o atendimento via WhatsApp para uma 

plataforma oficial, protegendo os dados do usuário de acordo com a Lei Geral de 

Proteção de Dados, garantindo um atendimento confiável e ampliando o acesso à justiça 

digital. 

A plataforma digital vai possibilitar que os usuários beneficiários da justiça 

gratuita e os assistidos realizam agendamento de atendimentos tanto remotos quanto 

presenciais, sendo este realizado apenas quando se tratar de casos de urgência e com 

agendamento prévio, bem como façam o encaminhamento de documentos, orientações 

jurídicas, remarcação e cancelamento de agendamentos e recebam informações sobre o 

andamento processual. Cumpre destacar que a validação dos documentos enviados pelo 

usuário/assistido pelo aplicativo e as respostas serão realizadas pelos defensores 

públicos ou servidores, que terão acesso as demandas feitas pelo aplicativo através do 

Sistema Verde, integrado ao aplicativo. 81 

Entretanto, vale destacar que a utilização da justiça digital, como pontua 

Franklyn Roger Alves Silva “as medidas dessa natureza devam ser internalizadas pela 

Defensoria Pública como instrumentos colocados à disposição do membro da 

instituição, mas jamais apresentados como alternativa ao atendimento institucional”82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81 Aplicativo da Defensoria já está disponível no google play. Disponível em: 
https://defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10775-Aplicativo-da-Defensoria-ja-esta-disponivel-nas-lojas-
virtuais Acesso em: 01 de julho de 2021. 
82  ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn Roger Alves. Princípios Institucionais da Defensoria Pública. 3. 
Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 36. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O texto constitucional prevê expressamente que é assegurado a todos o efetivo 

acesso à justiça, bem como o ordenamento jurídico brasileiro se posiciona a favor do 

estímulo à solução por autocomposição, com o protagonismo dos interessados na 

construção e solução das decisões judiciais dos seus próprios litígios a fim de obter uma 

tutela justa e efetiva. 

Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça exerceu um papel de suma 

importância como gestor de uma política pública consensual no âmbito do Poder 

Judiciário ao editar a Resolução 125/2010 que dispõe que todos os jurisdicionados tem 

direito “à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade”, 

incumbindo aos órgãos judiciários oferecer “outros mecanismos de solução de 

controvérsias, em especial, os chamados meios consensuais, como a mediação e 

conciliação”. 

A decretação da pandemia da Covid-19 causou, em um primeiro momento, 

insegurança e ameaça ao acesso à justiça com a suspensão dos prazos processuais, bem 

como do trabalho e atendimento presencial, devido a necessidade de isolamento social 

para evitar a transmissão do vírus, a justiça digital teve que se tornar predominante, a 

fim de possibilitar a continuidade da prestação jurisdicional e o acesso à justiça com 

observância aos princípios constitucionais.  

Ademais, conforme foi exposto, com a necessidade do isolamento social, o 

Poder Judiciário foi provocado com ações envolvendo conflito federativo acerca da 

competência de cada ente para implementar e regulamentar medidas para combater a 

pandemia da Covid-19, sendo reconhecida, pelo STF, a competência concorrente, desde 



 
 

 
 

que cada ente não usurpa os limites de sua competência para não violar os garantias e 

direitos fundamentais previstos na Constituição Federal.  

Ressalta-se que, as decisões judiciais não serão capazes de superar os impasses 

políticos se não houver cooperação entre os entes, levando em consideração que os 

conflitos federativos são, na maioria das vezes, de natureza política. 

No que tange a justiça digital, o Conselho Nacional de Justiça, com um olhar 

para o futuro, lançou o Programa Justiça 4.0 – Inovação e efetividade na realização da 

Justiça para todos, a fim de ampliar as políticas judiciárias e a prestação jurisdicional, 

autorizando, por meio da Resolução 345 de 9 de outubro de 2020, que os tribunais 

brasileiros adotem o juízo 100% digital.  

Destacou-se que o objetivo do CNJ é auxiliar os tribunais parceiros na 

implementação e criação de estratégias, uniformizando as ferramentas digitais em 

todo território nacional, acelerando e otimizando a prestação jurisdicional, 

possibilitando que as partes da relação processual optem pela tramitação do juízo 

100% digital.  

Assim, abordou-se no presente trabalho monográfico os impactos da pandemia 

da Covid-19 no sistema de justiça brasileiro com o avanço repentino da implementação 

de ferramentas digitais, consolidando mudanças que já estavam em curso há algum 

tempo no Poder Judiciário, mas ainda incipientes, inclusive, no âmbito da Defensoria 

Pública.  

Verificou-se que diante da pandemia, embora a tramitação dos processos pelo 

meio eletrônico já era regulamentada desde 2006, a migração para o processo virtual se 

tornou cada vez mais a realidade e necessidade no âmbito do judiciário, tendo em vista 

que, além da urgência para não comprometer a razoável duração do processo, os 

processos físicos se tornaram obsoletos e ignorar a tecnologia em um momento de 

incertezas e insegurança jurídica seria um grande obstáculo ao acesso à justiça pois com 

as restrições de acesso às repartições públicas, consequentemente, ocorreria restrição à 

justiça e a razoável duração dos processos. 

Destacou-se que, embora o ordenamento jurídico já previa a realização de 

audiências por videoconferência, na prática, devido a inúmeros fatos, a aplicação de tais 

ferramentas era reduzida em decorrência da facilidade de manutenção do formato 

presencial, falta de aparelhamento estatal e da sociedade para viabilizá-la. No entanto, 

com a decretação do isolamento social e, consequentemente com a restrição de 



 
 

 
 

locomoção, provocado pela pandemia da Covid-19, foi necessário implementar 

plataformas digitais para a realização das audiências. 

Ademais, observou-se que devido a suspensão das sessões presenciais, a fim de 

evitar a disseminação do coronavírus, o STF passou realizar as sessões de julgamento 

por meio de videoconferência. 

Abordou-se, inclusive, que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, teve como 

desafio se reinventar e aprimorar o seu trabalho de forma célere, diante do cenário 

pandêmico, sem se esquecer da humanização e aproximação com os seus assistidos, que 

se encontram em um contexto de vulnerabilidade social 

Ainda que haja uma burocratização e desconfiança devido experiências e 

percepções negativas em relação a prestação jurisdicional, a tecnologia está permitindo 

o estreitamento do distanciamento entre a população e o Poder Judiciário e aumentando 

a produtividade do trabalho de magistrados e servidores, mesmo com os desafios 

impostos pela pandemia. 

Cumpre destacar que a pandemia da Covid-19 serviu como uma mola propulsora 

para à evolução digital da Justiça, consolidando mudanças que já estavam em curso há 

algum tempo, mas ainda incipientes, por meio da utilização de novas tecnologias e 

inteligência artificial. Entretanto, mesmo com o avanço da justiça digital e utilização da 

inteligência artificial, o trabalho desenvolvido pelo ser humano não deixa de ser 

fundamental tendo em vista que o acesso à justiça tem que ter um viés humanizado. 

É imprescindível observar a diversidade social no Brasil, propiciando o acesso à 

justiça democrático, independentemente se for por meio físico ou digital. A tecnologia 

tem que ser só mais uma ferramenta a disposição do usuário e não algo que vai 

inviabilizar a prestação da assistência jurídica pela via judicial. 

Desse modo, é notável que o uso das ferramentas digitais durante a pandemia da 

Covid-19 demonstrou a implementação da justiça digital é um caminho sem volta, 

desde que seja assegurada a relação entre o judiciário e seus destinatários, 

desembaraçando os obstáculos burocráticos e disponibilizando plataformas acessíveis e 

com linguagem simplificada. 
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