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LANÇAMENTO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO 
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Ministro do Superior Tribunal de Justiça 

 

 

Neste momento festivo, estamos disponibilizando para a 
sociedade o Diário da Justiça eletrônico do Superior Tribunal de 

Justiça, o DJe do STJ, previsto na Lei nº 11.419, de 2006. 

Instituído pela Resolução nº 8 do último dia 20, a iniciativa 
representa um grande passo rumo à era do processo cem por cento 

informatizado, tanto quanto a petição eletrônica, lançada em maio 
deste ano. 

Eis, em linhas gerais, os benefícios que o DJe do STJ 
propiciará às partes e aos advogados. Em primeiro lugar, devido à 

certificação com base na AC-Jus – vinculada à ICP-Brasil –, o novo 
instrumento, assinado digitalmente, está credenciado a figurar nos 

autos como documento oficial, desde que impresso.  

A essa grande vantagem agregam-se outras não menos 

relevantes: a economia de recursos para a administração pública, o 
que contribuirá para a redução do custo Brasil; a guarda permanente 

dos documentos, fator que permitirá ao usuário recuperar edições 
anteriores; e, acima de todas, a praticidade da consulta. 

As publicações virtuais ocorrerão das segundas-feiras às 

sextas-feiras, a partir das 10 horas, exceto nos feriados nacionais e 
forenses e em outros dias nos quais não houver expediente. 

Quanto aos prazos, terão início, conforme a nova 
modalidade, no primeiro dia útil seguinte à publicação eletrônica. E 

como determinar a data da publicação? Será o primeiro dia útil 
posterior ao da divulgação da informação no DJe do STJ. 

Vale ressaltar que, até 31 de dezembro deste ano, serão 
mantidos em circulação paralela os dois modelos do Diário da Justiça. 

Findo esse período, avaliação criteriosa determinará se ambos 
continuarão circulando, ou se prevalecerá o modelo informatizado. 

Merece destaque uma característica do DJe do STJ que o 
distingue dos veiculados por outras instituições: a nossa página, em 

vez de seguir o leiaute da publicação impressa, inova com uma 
versão adaptada para a web, em forma de links que facilitarão 
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sobremodo o ato da consulta. Ademais, os documentos, ordenados 

por órgãos julgadores, oferecem todas as decisões desta Corte, 
monocráticas e colegiadas. 

Enfim, o novo sistema permite a pesquisa quer pelos moldes 

já disponíveis no site, quer pela data de publicação ou  número da 
edição do DJe do STJ. Os advogados poderão, ainda, acessar as 

decisões utilizando o próprio nome ou número de inscrição na Ordem 
dos Advogados, em períodos de até sete dias. 

Durante muito tempo, o Poder Judiciário foi considerado 
uma incógnita, uma fortaleza inatingível, habitada por togados 

circunspectos, também inatingíveis. 

Todavia, nos dias atuais, estamos vivendo uma nova era. O 

Judiciário brasileiro é visto hoje como um ente público participativo, 
que está face a face com os cidadãos. Sim, empenhado não só em 

oferecer uma prestação jurisdicional adequada ao novo perfil social, 
mas também em buscar caminhos para a consolidação do Estado 

democrático de direito, aí incluídas a promoção e a manutenção dos 
direitos fundamentais e da paz social. 

Co-agente dessa visão, o Superior Tribunal de Justiça, 

porque atento à sua missão de zelar pela uniformidade interpretativa 
da legislação infraconstitucional, tem dado passos incisivos em prol 

da Justiça do futuro: célere, eficaz, acessível e transparente, sem, 
todavia, descurar da sua função social. 

Assim é que vem lançando mão de todos os meios 
disponíveis, sobretudo os mais modernos recursos tecnológicos, de 

que são exemplos recentes a petição eletrônica certificada, já 
referida, e o Diário da Justiça eletrônico, a cujo lançamento ora se 

procede. 

Convém lembrar, entre outras iniciativas, o Núcleo de 

Agravos da Presidência, que, em alguns meses de funcionamento, já 
inadmitiu mais de quinze mil agravos, contribuindo, dessa forma, 

para o advento da Justiça com que sonhamos. 

Além do mais, pelo seu comprometimento com os 

jurisdicionados e com a própria Nação, o nosso Tribunal é 

considerado uma Corte de vanguarda em relação ao direito ambiental 
e aos direitos dos idosos e reconhecido, há muito, como o Tribunal da 

Cidadania. 

A tudo somam-se os convênios celebrados com numerosas 

emissoras de rádio e de televisão, as quais levam a voz e a imagem 
deste Tribunal a milhões de brasileiros nos mais longínquos recantos 

do País; os programas de inclusão social; os projetos voltados para a 
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abertura das nossas portas à comunidade – constantemente, 

estudantes de Direito, alunos do ensino fundamental e do ensino 
médio, grupos de idosos e integrantes de outros segmentos sociais 

estão aqui vendo o que faz esta Corte e de que modo o faz. 

Após essa reflexão, quero dizer aos presentes que nós, 
julgadores, assim agimos porque não podemos perder de vista o 

senso de nobreza, de eqüidade, de comprometimento social e de 
humanidade, princípios que estão no cerne da Justiça. Quero dizer 

ainda que, para darmos ao Brasil a verdadeira cor da democracia, é 
necessário, mais que ações isoladas de uma ou outra instituição, o 

engajamento sério dos Poderes da República, em todos os níveis, e 
dos componentes dos diversos setores da coletividade, inclusive os 

que engrossam cada vez mais a base da pirâmide social – aqueles 
que depositam em nós, homens públicos, a esperança de dias 

melhores. 

Construiremos, sim, o Brasil dos nossos sonhos, mediante a 

conjugação de forças e ideais; mediante ações decisivas de 
instituições fortes e confiáveis; sobretudo, mediante a atuação de um 

Judiciário que saiba, como dizia Ihering, “brandir a espada com a 

mesma habilidade com que manipula a balança”. 

Penso num País onde as mães não mais chorarão a morte 

prematura de filhos brutalmente assassinados; onde a corrupção,  a 
criminalidade, a exploração sexual de menores,  a fome, o 

desemprego e o analfabetismo sejam tão-só lembranças de um 
passado doloroso. 

Por tudo isso luta o Superior Tribunal de Justiça. 

Muito obrigado a todos.* 

                                                 
Palavras proferidas na abertura do evento, STJ, 1º.10.2007. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


