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Área do Direito: Processual
Resumo: A evolução da sociedade e de sua concepção do acesso à justiça levou ao aumento expressivo
de demandas apresentadas ao Poder Judiciário. Contudo, a satisfação com o serviço prestado não
cresceu na mesma proporção, especialmente em relação à parcela da população mais carente, com
limitações em relação ao acesso digital. O presente artigo científico objetivou auxiliar na busca de
soluções eficientes para facilitar aos cidadãos o comparecimento e a participação em atos processuais
por meio da cooperação entre órgãos do Poder Judiciário, resultante no compartilhamento de estruturas
física e logística, conforme orientação do Conselho Nacional de Justiça, cujas políticas públicas buscam o
fortalecimento institucional e comunitário, no mesmo sentido dos objetivos da Agenda 2030 da
Organização das Nações Unidas.
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Abstract: The evolution of society and its conception of access to justice have led to a significant
increase in demands submitted to the judiciary. However, satisfaction with the service provided did not
grow in the same proportion, especially in relation to the portion of the poorest population, which has
limitations in relation to digital access. This scientific article aimed to assist in the search for efficient
solutions to facilitate citizens’ attendance and participation in procedural acts through cooperation
between organs of the judiciary, resulting in the sharing of physical and logistical structures, according
to the guidance of the National Council of Justice, whose public policies seek institutional and
community strengthening, in the same direction as the objectives of the United Nations 2030 Agenda.
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1.Introdução

A necessidade de ampliação, assim como de revisão das formas tradicionais de acesso à justiça tem
sido  o  foco  de  pesquisas  científicas  e  busca  de  inovação  em nível  mundial  nas  últimas  décadas,
acentuando-se este trabalho de forma substancial, recentemente, pela imposição de manutenção da
prestação dos serviços jurisdicionais,  a  despeito  de  todas  as  limitações trazidas  pela  pandemia de
Covid-19, declarada como tal pela Organização Mundial de Saúde aos 11 de março de 2020.

Sob esta perspectiva, como objetivo geral do presente artigo, será analisada a evolução do acesso à
justiça, a adequação legislativa e tecnológica implementadas na melhoria da atividade jurisdicional e a
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interação entre as partes, testemunhas, advogados e magistrados, independentemente do local onde
estiverem, por meio do alargamento dos canais de comunicação possibilitados pelo uso da internet.

A modernização dos serviços prestados pelo Poder Judiciário, seguindo as políticas estabelecidas pelo
CNJ, de fato, precisa ser inclusiva, de modo a garantir amplo acesso, mesmo aos cidadãos que não
dispõem  de  recursos  financeiros  ou  conhecimentos  tecnológicos  básicos.  Neste  contexto,  e  como
objetivo específico do artigo, será relatada proposta no sentido de facilitar a efetiva participação de
partes e testemunhas em atos processuais realizados em sedes de órgãos do Poder Judiciário distantes
de  suas  residências  ou  de  difícil  acesso  para  elas,  com  economia  de  tempo  e  despesas  com
deslocamento.

Quanto aos aspectos metodológicos, as hipóteses apresentadas foram investigadas mediante pesquisa
bibliográfica  e  documental.  A  tipologia  da  pesquisa,  segundo  a  utilização  dos  resultados,  é  pura.
Segundo  a  abordagem,  a  tipologia  da  pesquisa  é  qualitativa.  Quanto  aos  objetivos,  a  pesquisa  é
descritiva e exploratória.

2.A evolução do acesso à justiça e seus desafios

O conceito de acesso à justiça e a forma de exercício deste direito sofreram profundas modificações ao
longo dos séculos.

Em seu sentido clássico, a ideia de acesso à justiça remetia a um sistema estatal através do qual as
pessoas reivindicavam seus direitos, bem como resolviam seus litígios. Compreendia o exercício  do
direito de apresentar ao Estado uma pretensão ou defesa em uma questão individual, que gerava um
custo econômico.

A partir da evolução da sociedade e do conceito de direitos humanos, a concepção individualista dos
Estados liberais perdeu espaço para o tratamento coletivo das demandas, com o reconhecimento dos
direitos  e deveres sociais  do Estado,  coletividades e indivíduos.  O Estado,  antes inerte,  assumiu a
função de garantidor dos direitos sociais básicos, como o trabalho, a saúde, a segurança e a educação.
Para tanto, era necessário proporcionar um espaço onde o mesmo pudesse ser reivindicado.

Nas palavras de Capeletti e Garth, o acesso à justiça emergiu como o mais básico dos direitos humanos,
requisito fundamental de um “sistema jurídico igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar
os direitos de todos”1.

Surgiu,  então,  o  movimento  que  ficou  conhecido  como  a  primeira  onda  de  acesso  à  justiça,
concentrando-se os países ocidentais em garantir o acesso dos pobres, a possibilidade de apresentar
suas demandas ao Poder Judiciário, especialmente através de assistência judiciária, dedicando-se os
diversos  países  à  criação  de  sistemas  em  que  o  Estado  custeava  o  pagamento  dos  honorários
advocatícios.

A segunda onda de acesso à justiça direcionou sua atenção para a representação dos interesses difusos,
que extrapolavam a esfera individual, a exemplo das class actions nos Estados Unidos da América, onde
apenas um litigante representava toda uma classe de pessoas envolvidas na situação que deu origem
ao processo.

A proteção aos direitos da coletividade, contudo, ainda não apresentou a efetividade que se esperava,
haja vista a dificuldade de atuação dos legitimados, seja por conta da ausência de conhecimento técnico
de áreas multidisciplinares, seja pelo fato de que ficam sujeitos a pressões políticas.

A terceira  onda de acesso à  justiça,  por  sua vez,  trouxe como preocupação central  a  garantia  da
efetividade dos direitos, com uma abordagem que ultrapassava os limites das questões processuais.
Seu advento ensejou reformas nos procedimentos, na estrutura do Poder Judiciário, e até no próprio
direito substantivo no sentido de incentivar o uso de formas alternativas de soluções de litígios.

A Constituição Federal de 1988 cuidou de garantir o direito fundamental ao acesso à justiça ao incluir
entre os direitos e deveres individuais e coletivos o princípio da inafastabilidade da jurisdição, quando,
em seu art. 5º, XXXV, dispõe que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça
a direito”.

As  ondas  renovatórias  mencionadas  repercutiram  na  legislação  brasileira,  que,  paulatinamente,
dedicou-se  a  criar  instrumentos para garantir  o  acesso  à  justiça,  a exemplo  da Lei  de  Assistência
Judiciária aos Necessitados (Lei 1.060/1950 (LGL\1950\1)), da Lei da Ação Popular (Lei 4.717/1965
(LGL\1965\10)), da Lei que disciplina a Ação Civil Pública de responsabilidade por danos causados ao
meio-ambiente,  ao  consumidor,  a  bens  e  direitos  de  valor  artístico,  estético,  histórico,  turístico  e
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paisagístico (Lei 7.347/1985 (LGL\1985\13)).

A iniciativa  legislativa  neste sentido intensificou-se após a  promulgação da Constituição Federal  de
1988,  seguindo-se  a  proteção  aos  direitos  metaindividuais  disciplinada  nos  Código  de  Defesa  do
Consumidor (Lei 8.078/1990 (LGL\1990\40)), a criação da Defensoria Pública da União (LC 80/1994
(LGL\1994\26)), a criação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais (Lei 9.099/1995 (LGL\1995\70)), a
validação do uso de métodos alternativos de solução de conflitos através da Lei de Arbitragem (Lei
9.307/1996  (LGL\1996\72)),  a  criação  do  procedimento  sumaríssimo  no  processo  trabalhista  (Lei
9.957/2000 (LGL\2000\241)), a Lei de Informatização do Processo Judicial (Lei 11.419/2006 (LGL\2006
\2382)), além de sucessivas reformas no processo civil que culminaram com a promulgação do novo
Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).

A concepção de acesso à justiça evoluiu, passando a incorporar a prestação jurisdicional justa e efetiva,
observando a paridade das armas. Acerca do tema, destacaram Capeletti e Garth:

“A efetividade perfeita,  no  contexto  de  um dado direito  substantivo,  poderia  ser  expressa como a
completa  ‘igualdade de armas’  –  a  garantia de que a  conclusão final  depende apenas dos méritos
jurídicos relativos das partes antagônicas, sem relação com diferenças que sejam estranhas ao Direito e
que, no entanto, afetam a afirmação e a reivindicação dos direitos.”2

A associação das ideias de acesso à justiça e efetividade levou ao alargamento do conceito de acesso à
justiça, não mais entendido como o direito-garantia de demandar junto ao Poder Judiciário, de entrar
em juízo, para acolher, necessariamente, o direito de dele sair, com sua pretensão satisfeita.

Em estudo direcionado à busca da efetividade da prestação jurisdicional através do uso de recursos
tecnológicos, especialmente o processo judicial eletrônico, destaca Moraes:

“Portanto,  mais interessados que ingressar  na justiça, os  cidadãos estão interessados na ‘porta  de
saída’ – o que se reflete no desejo de resolver de forma rápida e eficaz o litígio posto em exame no
processo judicial. Trata-se da vontade, da esperança, de que o processo tenha um fim. Essa é uma das
preocupações do presente estudo: analisar formas que possibilitem a melhoria da tutela dos direitos dos
trabalhadores  por  intermédio  do  processo  judicial  em  meio  eletrônico  focando  não  as  formas  de
ingresso na justiça, as ações judiciais possíveis, mas sim formas de melhorar ou acelerar o resultado
final do processo para possibilitar que o cidadão consiga ‘sair’ da justiça.”3

Apesar de todas essas iniciativas, ainda existe um elevado número de cidadãos brasileiros que podem
vivenciar dificuldades que os levam a não ajuizar uma ação para ver satisfeita sua pretensão, seja em
razão da demora do processo, seja desmotivados pela burocracia que confunde o entendimento do
jurisdicionado em relação aos procedimentos e etapas processuais.

Além disso, para um autor de causa de pequena monta, uma demanda judicial é anti-econômica e sua
solução  não  ocorre  em tempo  que  corresponda  às  expectativas  dos  cidadãos.  Este  sentimento  de
insatisfação com o sistema de justiça foi descrito com propriedade por Warren E. Burger, ex-Chefe de
Justiça da Suprema Corte dos Estados Unidos da América:

“The  notion  that  most  people  want  black-robed  judges,  well-dressed  lawyers,  and  fine  panaled
courtrooms as the setting to resolve their disputes is not correct. People with problems like people with
pains, want relief, and they want it as a quickly and inexpensively as possible.”4

Nesse contexto, na década de 1990, surgiu no Canadá o fenômeno ODR5, como um ramo da ADR6. A
inovação foi a adoção de técnicas de mediação, negociação e arbitragem de forma eletrônica. As partes
assumiam o  protagonismo  da  solução  de  seus  conflitos,  sem a  necessidade  de  provocar  o  Poder
Judiciário, sendo, também, dispensável o encontro pessoal dos envolvidos.

Esta forma de resolução de disputas conduzida pela internet teve considerável aplicação em situações
de conflitos de consumo e lides decorrentes do comércio eletrônico, assim como em algumas demandas
entre indivíduos e o Estado.

Popularizou-se em tal  país  a adoção das ODR’s  como uma resposta para os problemas relativos à
demora  na  conclusão  dos  processos  e  consequente  solução  das  demandas,  além  do  custo  que
demandar perante o Poder Judiciário ensejava, o que tornou cada vez mais bem recebidos aludidos
métodos alternativos de solução de conflitos.

No Brasil, há o exemplo da integração da plataforma de negociação consumidor.gov.br, gerenciada pela
Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o processo judicial
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eletrônico (PJe)7.

É inconteste que as despesas processuais  representam um dos obstáculos a  ser superado para se
garantir  o  efetivo  acesso  à  justiça.  Entre  estas  despesas,  sem  dúvida,  estão  os  custos  com  o
deslocamento de partes e testemunhas para que compareçam e participem dos atos processuais. Por
tais razões, o presente estudo contém sugestão para maximizar esta economia e até mesmo o efetivo
acesso à justiça.

3.O Acesso à Justiça Digital – uma nova onda

Se é verdade que as mudanças tecnológicas acarretam modificações nas relações sociais e na prestação
de serviços em geral, é igualmente correto acolher a premissa de que o Poder Judiciário pode, e deve,
modernizar-se para prestar seus serviços com crescente eficiência.

Não  restam  dúvidas  da  revolução,  inclusive  na  gestão  dos  tribunais,  advinda  da  implantação  do
processo judicial eletrônico, que acarretou significativa melhora na atividade jurisdicional, à medida em
que,  ao  eliminar  atos  de  procedimento  nas  secretarias  das  unidades  judiciárias,  permitiu  o
deslocamento de mais servidores para atuação na atividade-fim, naquilo que esperam os jurisdicionados
do Poder Judiciário, a produção de uma solução efetiva para o conflito.

A  informatização  do  processo  judicial,  sem  dúvida,  reduziu  os  custos  dos  processos  para  os
jurisdicionados, assim como contribuiu para conferir celeridade à tramitação processual, haja vista a
extinção de rotinas em secretaria que haviam se tornado obsoletas, a exemplo da formação de autos,
numeração,  distribuição  de  processos,  aposição  de  carimbos  para  identificar  movimentação  de
processos etc.

Destacou o Fux que “no atual momento histórico, vivemos, ainda, uma ulterior onda: o acesso à justiça
digital,  em que o Direito é definitivamente influenciado pelos impactos tecnológicos. A era digital  é
marcada pela inovação e a jurisdição deverá ser prestada adequadamente”8.

O impacto da pandemia da Covid-19 na vida das pessoas e no funcionamento do Poder Judiciário
apressou este movimento, o qual, iniciado de forma sutil nas últimas décadas, teve que tomar corpo
rapidamente para garantir a continuação da prestação de serviços pelo Poder Judiciário, efetivado, nas
palavras  de  Fux,  através  de  um  “vertiginoso  incremento  tecnológico  na  melhora  da  prestação
jurisdicional”9.

A pandemia do coronavírus trouxe a realidade de um Poder Judiciário que não depende de base fixa
para atuar, passando-se a pensar na justiça como prestação de serviço público. O prédio do fórum deixa
de ser o epicentro das atividades jurisdicionais. Até mesmo a unidade jurisdicional de onde proveio a
decisão deixa de ser tão relevante. O que importa é a solução do caso concreto.

Dando continuidade a esta verdadeira revolução, o CNJ, através da Resolução 38510, de 06.04.2021,
facultou aos tribunais a criação de “Núcleos de Justiça 4.0”, com a finalidade de atender as demandas
especializadas  que  lhes  forem encaminhadas,  em razão  de  uma  mesma  matéria,  provenientes  de
qualquer unidade do território sobre o qual o tribunal tiver jurisdição, com atuação dos magistrados de
forma remota.

E  a  necessidade  atual  do  cidadão  brasileiro,  com todas  as  dificuldades  trazidas  pela  pandemia  da
Covid-19, é apresentar sua demanda ao Poder Judiciário e dele receber uma resposta célere, com o
mínimo de despesas possível, tendo em mente que não há sistema que não possa ser aperfeiçoado.

Neste  sentido,  oportuna  a  proposição  de  Cabral,  quando  afirma  que  “para  além  das  fronteiras
tradicionais  de  resolução  de  conflitos,  atualmente  temos  que  inserir  na  equação  os  ambientes
proporcionados  pela  tecnologia,  permitindo  novas  potencialidades  de  comunicação,  bem  como  de
solução de disputas”11.

Estes ambientes podem ser presenciais ou virtuais, havendo, ainda, a possibilidade de utilização mista,
sem a necessidade de que magistrados, servidores, partes e advogados partilhem o mesmo ambiente
físico, sempre com foco no que melhor atender às necessidades dos jurisdicionados. Já não importa o
lugar, o importante é prestar o serviço a contento.

Neste  sentido,  Capeletti  e  Garth,  no  relatório  que  redigiram a  partir  de  sua  atuação  no  “Projeto
Florença” – que tinha por objetivo analisar as ferramentas de acesso à justiça e apresentar propostas de
melhorias  e superação de  obstáculos,  ressaltavam o propósito  de  criar  um sistema que atenda às
necessidades do homem pequeno, “um sistema destinado a servir às pessoas comuns, tanto como
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autores,  quanto  como  réus,  [..]  caracterizado  pelos  baixos  custos,  informalidade  e  rapidez,  por
julgadores ativos e pela utilização de conhecimentos técnicos bem como jurídicos”12.

A realização de audiências telepresenciais fez surgir intenso debate acerca da existência de numeroso
volume de pessoas desprovidas de acesso digital, ou que, mesmo dispondo de recursos tecnológicos,
não tinham conhecimentos suficientes para o manuseio dos sistemas disponibilizados. Estes cidadãos
que ficaram conhecidos como excluídos digitais. Segundo dados do IPEA, em pesquisa realizada no ano
de 2017, enquanto que 90% das pessoas das classes A e B eram usuárias da internet, das classes D e E
apenas 42% tinham acesso a ela.13

Após enfatizar que mais pessoas no mundo têm acesso à internet que acesso à justiça, apesar da
aceitabilidade dos novos sistemas de resolução de disputas online (ODR’s) alerta Susskind que “when
only a minority enjoys access to an outstanding court service, the credibility of the entire institution is

at risk and so, in turn, in the rule of law”14.

As ponderações de Susskind evidenciam que a preocupação com o acesso à justiça para os excluídos
ultrapassa as fronteiras do Brasil. Destaco:

“My contention is that access to justice is itself a good we should prize, and in a just society this access
is  due to  each and every  person.  Distributive  justice  requires  that  court  service  is  accessible  and
intelligible to all; that access to legal and court services is a benefit that is evenly spread across society;
that rights and duties are equably allocated; that the powerful and rich are subject to the same law as
the less well-off and less powerful; and that the service is affordable by all regardless of their means.
No categories of user should be disadvantaged, whether disabled users, self-represented litigans, non-
users of technology, and all should be entitled to secure just results and feel they have been heard.”15

Atento a esta demanda,  o CNJ inseriu,  na Resolução 345/202016,  a  faculdade de  os  demandantes
optarem pela prática de todos os atos processuais por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede
mundial de computadores, assim como, em seu artigo 5º, autorização para que as partes postulem ao
juízo sua participação na audiência por videoconferência em sala disponibilizada pelo Poder Judiciário. O
objetivo é garantir a isonomia, evitando que somente litigantes com melhor poder aquisitivo possam ter
acesso à opção pelo procedimento.

Na  busca  de  uma solução diversa  do  retrocesso  de  limitar  as  possibilidades  destes  cidadão  a  um
tradicional método presencial, o CNJ, com o objetivo de conferir maior eficiência ao sistema, através da
elaboração de estratégias inclusivas, editou a Recomendação 101/2021 (LGL\2021\9820)17, que orienta
os tribunais brasileiros a disponibilizarem, em suas unidades físicas, pelo menos um servidor em regime
presencial, para atender aos excluídos digitais, encaminhando requerimentos ou prestando auxílio no
que se revelar necessário.

4.Proposta de Cooperação Institucional

A instituição da plataforma digital do Poder Judiciário como instrumento de política pública representou
uma inovação que, sem dúvida, possibilitou a manutenção da produtividade dos tribunais em plena
pandemia da Covid-19.

Neste sentido, a Resolução CNJ 335/2020 (LGL\2020\13237)18 trata da transformação digital em curso
no Poder Judiciário, adotando e estimulando modificações na busca de maior eficiência. Alguns motivos
para a instituição desta política pública para a governança do processo judicial  eletrônico merecem
especial destaque, a exemplo do que se intitulou “melhor gestão da jurisdição digital” e sua vocação
para a geração de uma identidade única do Poder Judiciário nacional, com a exigência de seguir um
padrão  que  proporcione  uma  melhor  experiência  para  os  usuários,  considerando  aspectos  como
usabilidade, acessibilidade, velocidade na entrega de novas soluções, na busca de atender com maior
efetividade.

Com efeito, o CNJ, a quem compete zelar pela observância dos princípios da Administração Pública, nos
termos do art.  103-B,  §  4º,  II,  da Constituição Federal  de 1988,  tem direcionado sua atenção ao
princípio da eficiência e sua relação com o acesso à justiça, conforme evidenciado na motivação e nas
disposições  da  Resolução  335/2020  (LGL\2020\13237).  As  sucessivas  regulamentações  emanadas
daquele Conselho objetivam atender aos anseios de acesso à justiça, através de soluções criativas de
baixo custo, com juízes acessíveis a todos os jurisdicionados sem que seja imprescindível a utilização de
uma estrutura física, e com foco nas necessidades do cidadão.

Sob este aspecto, apresenta-se a cooperação institucional prevista nos artigos 67 a 69 do Código de
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Processo  Civil  como  uma  forma  de  viabilizar  o  acesso  à  justiça,  respeitando  as  dificuldades  dos
cidadãos, especialmente aqueles que dispõem de recursos limitados em relação à acessibilidade digital.

Neste sentido, impõe o artigo 67 o dever de recíproca cooperação, para a prática de qualquer ato
processual, conforme previsto no artigo 68. O artigo 69, por sua vez, estabelece, como um dever, o
pronto atendimento dos pedidos de cooperação, os quais prescindem de forma específica, executados,
entre outras hipóteses, como auxílio direto (inciso I) e atos concertados entre os juízes cooperantes
(inciso  IV),  os  quais  podem  consistir  no  estabelecimento  de  procedimento  para  obtenção  e
apresentação de provas, e coleta de depoimentos, nos termos do inciso II do § 2º. O § 3º do artigo 69,
por  sua vez,  prevê a  realização de  pedidos de cooperação judiciária  entre  órgãos  jurisdicionais  de
diferentes ramos do Poder Judiciário.

Considerando o disposto no Código de Processo Civil, o CNJ editou a Resolução 35019, em 27 de outubro
de 2020, que estabelece diretrizes e procedimentos sobre a cooperação judiciária nacional entre os
órgãos do Poder Judiciário e outras instituições. Destacamos seu artigo 5º, o qual, ao disciplinar a
cooperação judiciária nacional,  evidencia a possibilidade de realização entre órgãos jurisdicionais de
diferentes ramos do Poder Judiciário (inciso I), assim como sua instrumentalização através de auxílio
direto, atos concertados, atos conjuntos e outros instrumentos adequados (inciso II). Do artigo 6º, que
prevê, de forma exemplificativa, as possibilidades de atos de cooperação, destacamos sua utilização
para a obtenção e apresentação de provas, na coleta de depoimentos e meios para o compartilhamento
de seu teor (inciso VI) e o compartilhamento temporário de equipe de auxiliares da justiça, inclusive
servidores públicos (inciso XVIII).

Determina o artigo 8º que o pedido de cooperação judiciária “deve ser prontamente atendido, prescinde
de forma específica e pode ser executado por auxílio direto (Anexo I), por atos conjuntos (Anexo II), ou
concertados (Anexo III) entre os juízes cooperantes”. Segue o mesmo artigo destacando que a prática é
informada pelos “(...)  princípios  da celeridade,  da concisão,  da instrumentalidade das formas e  da
unidade da jurisdição nacional, dando-se prioridade ao uso dos meios eletrônicos.”

Este novo cenário inspirou a apresentação, perante o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, de
proposta de formalização de cooperação judiciária junto ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará, com a finalidade de viabilizar ou facilitar o acesso às audiências para as
partes e testemunhas que residem ou que trabalham nas cidades do interior do Estado do Ceará, por
meio de recursos de videoconferência.

O Estado do Ceará é formado por 184 municípios. A ideia principal é utilizar os espaços físicos destas
unidades – fóruns da Justiça Estadual20 e Cartórios Eleitorais21  – estabelecidos em maior número de
municípios, em comparação com o número de varas do Trabalho que excedem os limites da Região
Metropolitana de Fortaleza. Conforme se extrai do mapa jurisdicional, disponível no sítio do TRT da 7ª
região, ultrapassando-se tais limites, existem somente nove cidades onde existem varas do trabalho,
compreendendo, em sua competência, municípios que distam mais de 100 km da cidade-sede.

Por força da cooperação proposta, as partes e testemunhas que não residem ou se encontram no
município sede de Vara do Trabalho poderiam se dirigir aos fóruns da Justiça Comum Estadual ou aos
Cartórios  Eleitorais  a  fim  de  participar  remotamente  das  audiências,  utilizando-se,  para  tanto,  de
recursos de videoconferência.

Neste propósito, a Justiça Comum Estadual e a Justiça Eleitoral disponibilizariam espaço físico adequado
e equipamentos de transmissão de som e imagem em tempo real, além de um servidor, por tempo
limitado  à  duração  das  audiências  previamente  agendadas,  que  ficaria  encarregado  de  realizar  o
pregão, receber as partes e testemunhas, posicioná-las no lugar apropriado para a participação no ato
processual  e  para  operar  os  equipamentos  no  início  e  no  fim  da  audiência,  prestando  assistência
eventualmente,  na  forma  da  Resolução  CNJ  341/2020  (LGL\2020\13587)22.  Aludido  servidor  não
precisaria  atuar  na  confecção  de  ata  de  audiência,  uma  vez  que  esta  permaneceria  sob  a
responsabilidade do secretário de audiências da vara do trabalho, que faria o trabalho remotamente, a
partir da cidade-sede, como já ocorre com as audiências telepresenciais.

A cooperação buscada não é uma novidade, uma vez que a Constituição Federal de 1946 já previa o
auxílio da Justiça Comum à Justiça do Trabalho23.  O diferencial  nesta proposta é a  inexistência de
delegação de competência para os juízes de direito ou eleitorais, ou aumento considerável da carga de
trabalho para os servidores destas unidades, limitando-se sua participação em fornecer um ambiente,
diverso da localidade em que está o juiz natural, para que as partes e/ou testemunhas participem da
audiência e, se necessário, prestem depoimento.
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A implementação da proposta facilitaria a  participação daqueles que residem ou se  encontram por
qualquer  motivo  em localidades  distantes  do  município  sede  no  interior  do  Estado,  auxiliando  na
superação de obstáculos e aumentando a efetividade da realização de audiências por videoconferência.

Seguindo a orientação do CNJ, a oitiva de parte e/ou testemunha por videoconferência, realizada em
unidade diversa daquela em que tramita o processo, através de seu comparecimento ao fórum somente
para ter acesso aos equipamentos de transmissão de sons e imagem, não demanda a expedição de
carta precatória, uma vez que não há ato instrutório a ser realizado por magistrado diverso do juiz
natural do processo, devendo o pedido de cooperação ser realizado conforme o disposto no art. 8º da
Resolução CNJ 350/2020 (LGL\2020\14783).

A  utilização  de  recursos  tecnológicos  para  participação  em  atos  processuais  representa  notável
contribuição para a garantia do acesso à justiça, bem como importante economia de despesas para os
participantes do processo, seja como partes, seja como testemunhas. Desta forma, disponibilizado o
serviço através da cooperação, mostra-se irrazoável exigir-se a presença física das partes e de suas
testemunhas na sede do juízo sem apresentar um fundamento jurídico que torne imprescindível seu
comparecimento ao ato processual na mesma unidade em que o magistrado o preside.

Apesar da possibilidade de atermação sem a necessidade de patrocínio por advogados, no exercício do
jus postulandi, previsto no art. 791 da CLT (LGL\1943\5), ainda são os trabalhadores desestimulados
com a despesa de transporte intermunicipal com o que precisarão arcar, tanto para si quanto para suas
testemunhas,  o  que leva  à  desistência  da  pretensão antes  mesmo de  sua  apresentação ao  Poder
Judiciário. Da mesma forma, um pequeno empreendedor, quando demandado, pelos mesmos motivos
econômicos, deixa de comparecer em juízo e apresentar sua defesa.

Nesta linha, temos, com frequência, deslocamento de partes e testemunhas por dezenas e às vezes
mais de uma centena de quilômetros, para comparecimento às audiências unas realizadas nas cidades-
sede de unidades judiciárias, que não raro duram menos tempo que o despedido para o deslocamento,
resolvendo-se através da conciliação.

A possibilidade de realização de conciliação e mediação por meio eletrônico não é uma novidade, a
despeito de ser tímida sua utilização. O CPC/2015 (LGL\2015\1656) tratou da matéria  no §  7º do
art. 334, assim como a Lei de Mediação (Lei 13.140/2015 (LGL\2015\4771)), com destaque para a
participação da parte que estiver no exterior.  No mesmo sentido, fora a Lei dos Juizados Especiais
recentemente  alterada pela  Lei  13.994/2020  (LGL\2020\5131),  para  contemplar  a  possibilidade  de
conciliação não presencial.

A prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão
de sons e imagens em tempo real é tratada no CPC/2015 (LGL\2015\1656) em diversos momentos,
admitindo-se de forma genérica (art. 236, § 3º),  para a colheita de depoimento pessoal (art. 385,
§  3º),  para  a  oitiva  de  testemunhas  (art.  453,  §  1º),  bem como para  a  realização de  acareação
(art. 461, § 2º).

A despeito da ampla possibilidade de participação utilizando os recursos tecnológicos, ainda existe a
dificuldade,  tanto  de acesso,  quanto  de conhecimentos mínimos  para utilização destes recursos de
partes e testemunhas, mesmo quando detentores de acesso à internet.

A proposta viabiliza o acesso à chamada justiça digital pelos litigantes que sofrem com limitação de
recursos para deslocamento, assim como com dificuldade técnica ou financeira em relação ao acesso à
internet, independentemente de estarem no polo ativo ou passivo da demanda.

Além do acesso à justiça, a cooperação acarretaria uma expressiva redução das despesas assumidas
pelo  Poder  Judiciário  com  itinerância,  gerando  resultados  positivos  no  sentido  de  conferir  maior
velocidade  e  resposta  às  demandas  da  sociedade.  Ressalte-se  que  a  organização  de  pauta  de
itinerância, por si só, impõe uma quebra de isonomia em relação à duração do processo, uma vez que
exige o represamento das ações até que atinjam número razoável, que justifique a despesa com o
deslocamento das equipes de trabalho. Assim, a cooperação na forma proposta retira da parte que se
encontra em local diverso e não dispõe de recursos para deslocamento para o município-sede ou para
participação  remota  a  desvantagem  processual  apontada,  em  comparação  com  os  litigantes  que
residem na sede do juízo.

Importa  destacar  que  a  proposta  não  está  direcionada  à  realização  de  audiências  telepresenciais,
definidas  no  inciso  II  do  art.  2º  da  Resolução  CNJ  354/2020  (LGL\2020\15586)24  como  aquelas
realizadas  “(...)  a  partir  de  ambiente  físico  externo  às  unidades  judiciárias”.  Trata-se  de  viabilizar
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audiências por videoconferência, conceituadas no inciso I do mesmo dispositivo como aquelas realizadas
à distância,  em ambientes de unidades judiciárias,  com a possibilidade de ocorrerem “em unidade
judiciária diversa da sede do juízo que preside a audiência ou sessão, na forma da Resolução CNJ 341/
2020 (LGL\2020\13587)”, conforme previsto no inciso I do parágrafo único do mesmo artigo.

A  cooperação  proposta  também  poderá  ser  utilizada  para  a  realização  de  audiências  mistas
(semipresenciais),  definidas  no  inciso  II  do  artigo  1º  da  Recomendação  CNJ  101/2021  (LGL\2021
\9820),  como as  que ocorrem “quando,  ao  menos,  uma pessoa  comparece  fisicamente  à  unidade
judiciária para participar do ato processual”, com a participação das demais de forma remota.

Considerando que o magistrado presidirá o ato a partir da unidade-sede da vara do trabalho ou de lugar
diverso, de forma telepresencial, torna-se preciso especial cuidado, no sentido de evitar a utilização da
cooperação na forma proposta em processos que tramitam em segredo de justiça (CF/88 (LGL\1988\3),
art. 93, IX), em razão do zelo que o magistrado deve imprimir para garantir a confidencialidade dos
atos processuais, bem como em relação a processos em que a análise das peças sugira a requisição de
força policial ou medidas de segurança preventivas, quando vislumbrar potencial animosidade entre as
partes a partir da narrativa das peças processuais, ocasião em que deverá exercer o poder de polícia na
forma do art. 360, incisos II e III, do CPC/2015 (LGL\2015\1656).

O modelo proposto, enquanto perdurar a pandemia da Covid-19, deve ser utilizado de forma pontual,
observando todos os protocolos sanitários, inexistindo óbice para sua utilização mais ampla após a
cessação  do  estado  de  calamidade  decorrente  da  pandemia.  Seu  uso  permanente  poderá  ser
aprimorado  através  da  sistematização  de  agenda  compartilhada,  com  horários  disponibilizados  de
acordo com as possibilidades das unidades cooperantes.

O Eg. TRT da 7ª Região, em despacho proferido nos autos do Processo Administrativo 1263/2021, na
data de 02 de agosto de 2021, acatou a sugestão para que o “Tribunal desenvolva parceria com o
Tribunal Regional Eleitoral e com o Tribunal de Justiça, nos moldes propostos, podendo, para tanto,
valer-se  da cooperação judicial”.  Até  que seja  formalizado o acerto,  as  varas do  trabalho  realizam
experiências pontuais.

5.A Agenda 2030 da ONU, a ODS 16 e a cooperação institucional

A Declaração do milênio25 é um documento que traz intenções e objetivos para desenvolvimento ao
longo do  milênio.  Referido  documento  elenca 8 Objetivos do  Desenvolvimento  do  Milênio  (ODM’s),
compreendidos como valores fundamentais, essenciais para as relações internacionais no século XXI.

Em setembro de 2015, 193 representantes dos Estados-Membros da Organização das Nações Unidas
reuniram-se  e  estabeleceram uma  agenda  para  o  desenvolvimento  sustentável.  Essa  agenda  ficou
conhecida como Agenda 2030, tratando-se de um plano de ação global que reúne 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS’s), os quais, por sua vez, trazem 169 metas, criadas para erradicar
a pobreza e promover vida digna para todos, observando as condições que nosso planeta oferece, sem
comprometer a qualidade de vida das próximas gerações.

Este compromisso, também assumido pelo Brasil, volta-se para os direitos humanos, em consonância
com suas dimensões sociais, ambientais, econômicas, culturais e éticas. Apresenta um plano de ação
para proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade, com objetivos,
metas e indicadores, que visam o fortalecimento da paz universal.

No Brasil, a Agenda 2030 é aplicada na forma de parcerias, sendo que cada agência da Organização das
Nações Unidas cuida de um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável.

Em relação ao Poder Judiciário, destacamos o objetivo 16 (relacionado às ODM’s 1, 3 e 4 – Paz, Justiça
e Instituições Eficazes), que busca promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os níveis.

Promover instituições fortes, inclusivas e transparentes, a manutenção da paz e o respeito aos direitos
humanos baseados no Estado de Direito são a base para o desenvolvimento sustentável, razão pela
qual o ODS 16 merece maior atenção por parte do Poder Judiciário Brasileiro.

Entre as metas do objetivo 16, destaca-se a 16.3 - promover o Estado de Direito, em nível nacional e
internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça, para todos-, 16.6 – desenvolver instituições
eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis – e 16.7 – garantir a tomada de decisão
responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis26.
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Está  entre  os  principais  desafios  brasileiros  a  municipalização  da  Agenda  2030,  assim  como  a
identificação das metas e indicadores do Poder Judiciário à mesma diretamente relacionados. Neste
sentido, o CNJ inseriu, entre as metas do Poder Judiciário para o ano de 2021, a integração da Agenda
2030. Trata-se da meta 9, aprovada no XIII Encontro Nacional do Poder Judiciário.

Para o cumprimento da meta, deverão os tribunais “realizar ações de prevenção ou desjudicialização de
litígios voltadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), da Agenda 2030”27.

A Resolução CNJ 325/202028, que dispõe sobre a Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026, em
seu artigo 3º, caput e § 2º estabelece que os órgãos do Poder Judiciário deverão alinhar seus planos à
mencionada  estratégia  nacional.  Para  tanto,  deverão  observar  as  diretrizes  estabelecidas  em
Resoluções, Recomendações e políticas judiciárias nacionais instituídas pelo CNJ e, no que couber, os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.

Ressalto que a proposta formulada está de acordo com o ODS 16 – Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

É inconteste que a crise econômica, advinda das dificuldades trazidas pela pandemia da Covid-19, pode
ensejar  uma  explosão  de  demandas,  somando-se  a  isso  a  dificuldade  de  acompanhamento  pelos
próprios litigantes.

Nesta linha, a governança do serviço público precisa direcionar sua atenção a essas novas necessidades
e possibilidades, tendo em mente que inovar é criar novas soluções para os problemas existentes. A
inovação deve ser  pensada como o  uso  da coisa pública,  com foco no cidadão,  para atendê-lo  na
medida das suas necessidades.

O “Programa Justiça 4.0- Inovação e efetividade na realização da Justiça para todos”29, implantado pelo
CNJ,  com o  objetivo  de  promover  o  acesso  à  Justiça  por  meio  de  projetos  de  uso  colaborativo  e
emprego de novas tecnologias,  tem o  cidadão no centro de suas atenções,  inclusive no tocante  à
redução de suas despesas.

No  mesmo sentido,  o  Ato  Conjunto  TST.CSJT.GP.GVP.CGJT  6/202130,  que  regulamenta  o  Programa
Justiça  4.0  no  âmbito  da  Justiça  do  Trabalho,  conforme art.  2º,  objetiva  “desenvolver  estratégias,
estudos,  metodologias  e  ações  com  foco  na  promoção  da  inovação  e  transformação  digital  para
ampliação  do  acesso  à  justiça  e  promoção  da  eficiência  na  prestação  jurisdicional  e  dos  serviços
administrativos que a apoiam”.

Esta colaboração sistêmica, em que todas as unidades do Poder Judiciário,  enxergando-o como um
todo,  independentemente  de  sua  competência,  unem-se  buscando  uma  solução  de  efetividade  e
economia para os problemas dos cidadãos potencializa seu capital institucional, o que se coaduna com a
Agenda 2030 da ONU.

Além disso, a proposta enquadra-se no que se convencionou chamar de direito fundamental à boa
administração, também aplicável no âmbito do Poder Judiciário. Nas palavras de Silva31,

“a ideia de boa administração identificou-se, num primeiro momento, com o princípio da eficiência, no
sentido de que a Administração Pública deve atuar da melhor forma possível, incorporando em suas
decisões princípios de gestão e de racionalidade econômico-financeira”.

O legislador brasileiro optou por não separar as atribuições do administrador judiciário do gestor dos
processos, conferindo ambas as responsabilidades aos magistrados. Neste aspecto, concordamos com
Didier, o qual, ao destacar a importância de uma gestão processual eficiente como uma obrigação do
juiz, enfatiza que “o processo, para ser devido, há de ser eficiente”32.

6.Conclusão

A concepção de justiça como um serviço e não como um lugar, tem levado à aprimoração do acesso à
justiça, a uma ressignificação da atuação do Poder Judiciário, no sentido de considerar não somente a
necessidade do cidadão de receber a prestação jurisdicional ao final do processo, mas também seu
direito de nele intervir de forma efetiva, e com a menor parcela de sacrifício possível.

Para falar em tratamento adequado dos conflitos, é imprescindível ter em mente um equilíbrio entre
custo e demanda, assim como um respeito ao direito do cidadão de ter seu “dia na corte”. É necessário
oferecer ao usuário um serviço que melhor atenda à sua condição.
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Para resolver as demandas em curso, já não é necessário que partes, advogados e magistrados dividam
o mesmo espaço físico.

O acesso à justiça, seja através do comparecimento físico ou digital, que considera as necessidades da
população mais vulnerável, precisa utilizar, além dos recursos tecnológicos, a cooperação institucional
para tornar mais participativa, e assim adequada, a entrega da prestação jurisdicional.

A proposta de cooperação ora apresentada coaduna-se com a Agenda 2030 da ONU e com os propósitos
das diversas Resoluções e Recomendações do Conselho Nacional de Justiça publicadas no último biênio,
especialmente  com  a  Recomendação  101/2021  (LGL\2021\9820),  que  estende  os  benefícios  da
plataforma digital do Poder Judiciários aos excluídos digitais.

Desta  forma,  o  Brasil,  através  do  Poder  Judiciário,  cumprirá  o  compromisso  assumido  junto  à
Organização das Nações Unidas, no sentido de garantir a igualdade de acesso à justiça, para todos,
desenvolvendo  instituições  eficazes,  garantindo  a  tomada  de  decisões  responsivas,  inclusivas,
participativas e representativas em todos os níveis.
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