Leitores do livro Comentários à lei 11.419/2006 e as

Práticas

Processuais

por

Meio

Eletrônicos

nos

Tribunais Brasileiros expõem suas opiniões sobre a obra.
Leia abaixo.
“A obra de Alexandre Atheniense nos apresenta um norteamento
seguro em épocas de mudanças radicais, tanto que assim que a
li não exitei em indicá-la a todos os meus alunos que a
receberam com igual empolgação festiva. De fato somente quem tem os anos de
vivência e lida diária com as questões do Direito em Tecnologia da Informação como
têm o autor, que recentemente encerrou brilhantemente a sua colaboração junto ao
Conselho Federal da OAB como Presidente da Comissão Nacional de Informática
Jurídica, acompanhando de perto a gênese de todas as transformações hoje existentes
pode nos brindar com uma obra como esta que escreve já a breve história da
revolução, analisa a Legislação que dá suporte às mudanças e seus reflexos no
ordenamento vigente além de nortear, seguramente, nossos passos rumo ao futuro."
José Caldas Góis Jr, advogado e professor de Processo Civil
"O livro Comentários à lei 11.419/2006 e as Práticas Processuais por Meio Eletrônicos

nos Tribunais Brasileiros escrito por Alexandre Atheniense constitui seguramente o tipo
de trabalho destinado a servir de registro na evolução de um tema marcado, a um só
tempo, pela carência de sistematização entre os diversos assuntos necessariamente
imbricados, e pela ausência de uma abordagem direta, objetiva e singular destinada a
responder às inúmeras dúvidas que suscita. Tendo como dados a técnica e a
experiência, sendo estes o ponto de partida e chegada, num ciclo completo e
hermético, o livro atinge esse desiderato de solver as questões que propõe de forma
dogmática. Valendo-se da definição clássica e consensual de inúmeros institutos de
direto construiu-se lineamentos seguros para as soluções indicadas. A obra não se
satisfaz em delinear os problemas diuturnamente enfrentados por tantos quantos lidam
com o tema; ela ousa dar a resposta que julga adequada, fazendo desfilar aquelas
mais indicadas. Considero-me desvanecido por testemunhar uma obra bem escrita por
vocacionado que se preocupou em ir além, proporcionando a muitos um despertar
para um novo tempo."
Vladimir Rossi Lourenço, advogado e professor

“O livro Comentários à lei 11.419/2006 e as Práticas Processuais por Meio Eletrônicos

nos Tribunais Brasileiros de Alexandre Atheniense mostra a dedicação com que o autor
tem tratado o tema. A obra em questão é, sem dúvida, mais um marco na evolução do
“Direito Eletrônico”. Os comentários são, de quem, de fato (e de direito), entende da
matéria em profundidade, mas, com a característica que lhe é peculiar, de forma
simples, objetiva, direta e técnica. O sumário do livro sintetiza a evolução da referida
Lei, passando pela legislação correlata, direito comparado, seus impactos, princípios,
até a análise pormenorizada de seus artigos. E também cita as normas internas dos
Tribunais pátrios, complementares à citada Lei e de suma importância para os
operadores do Direito.”
Paulo Sérgio, advogado
"Esta aplaudida e tão aguardada obra, fruto de incansáveis pesquisas e compilações de
experiências e realidades internas e internacionais no âmbito do processo judicial
eletrônico, de forma clara, organizada, muito bem escrita e principalmente didática,
vem sendo considerada um verdadeiro manual, além de trazer uma acurada análise
clínica e dicotomizada do autor sobre a Lei 11.419/06. Certamente, um trata-se de
marco da literatura sobre o processo judicial eletrônico no Brasil".
Leopoldo Lopes, advogado e presidente da Comissão de Direito Eletrônico OAB-MS
"Nesta valiosa obra jurídica, o autor, que figura entre os mais respeitados especialistas
da matéria em nosso país, fornece uma visão ampla e abrangente do processo de
informatização das práticas processuais no Judiciário Brasileiro, abordando temas como
o processo da gênese legislativa, seus percalços e desafios, os temas polêmicos e suas
repercussões, a realidade da informatização do judiciário brasileiro e ultramares, além
de proceder uma análise detalhada e pormenorizada da norma positiva, a Lei
11.419/06. Com estilo que privilegia a didática sem comprometer a profundidade da
análise, o autor brinda aos operadores do direito com uma obra valiosa e
indispensável, tanto para aqueles que buscam uma melhor compreensão da matéria
como para outros que já estão trilhando o caminho da informatização e pretendem
aprofundar seus conhecimentos sobre o tema."
Marcus Vinícius Soares, advogado
"Em seu livro Comentários à Lei 11.419/06 e as práticas processuais por meio

eletrônico nos Tribunais brasileiros, o autor realizou ampla pesquisa e retratou a

evolução histórica e o panorama das novas rotinas do processo judicial na forma
eletrônica, sistematizando, com clareza e completude, o respectivo arcabouço legal e
normativo. Trata-se de obra de grande valia para esclarecer à comunidade jurídica os
aspectos práticos para o exercício da advocacia a distância, vez que regulamentação
vem ocorrendo de forma esparsa, com diferentes procedimentos estabelecidos em
cada um dos Tribunais, os quais estabelecem requisitos individualizados, o que pode
ocasionar aos advogados a necessidade de conhecer e atender a outras exigências,
além das previstas na lei. A obra de Alexandre Atheniense reflete a importância e a
necessidade de difundir-se a cultura quanto aos benefícios do processo eletrônico.”
Silvânio Covas, advogado e Diretor jurídico da Serasa Experian

A obra é capaz de transmitir ao leitor a sua vivência e experiência frente a Comissão de
Tecnologia da OAB Federal. O histórico das práticas processuais eletrônicas está bem
detalhado, o que nos permite entender os debates ocorridos até a criação da Lei
11.419/06. Utilizei o seu livro para a aula de processo eletrônico lecionada na
Faculdade de Direito Milton Campos (Belo Horizonte), e a análise pontual de cada
artigo da Lei 11.419 foi muito didática.
Eduardo Dinelli, advogado e professor na Faculdade de Direito Milton Campos em Belo
Horizonte
O livro de Alexandre Atheniense vem suprir uma lacuna no estudo das práticas
processuais por meio eletrônico que desde os meados dos anos 80 vem sendo
observadas nos Tribunais brasileiros. Durante muito tempo tivemos estudos parciais do
fenômeno da informatização da justiça, sem uma análise maior sobre os impactos das
mudanças do processo eletrônico nos órgãos do poder judiciário, sem mensurar com
profundidade os princípios do processo. A necessidade de tratar a legislação de forma
clara objetiva é essencial. O caráter informativo igualmente não foi esquecido na obra
de Atheniense, ao contrário está convenientemente sedimentado nas decisões judiciais
e rico em subsídios doutrinários que, por certo irão fundamentar as decisões judiciais
para

elucidar

questões

controvertidas.

Ressalte-se

na

obra

a

impecável

e

imprescindível concisão, fonte segura de uma sólida interpretação legislativa. É
inegável que ao longo da leitura da obra muitas dúvidas e novas questões me
assaltaram, oferecendo uma oportunidade trilhar novos caminhos. É ainda, em mais
aspecto que reside o pioneirismo desta obra impar, de dar aos estudiosos do direito
uma base sólida dos primados processuais aplicáveis ao processo eletrônico. O livro é

acessível para consulta e orientação, nele se percebe a melhor maneira para elucidar
as dúvidas que inexoravelmente surgirão nos escritórios de advocacia, nos tribunais e
na aplicação da lei.
Marcos Wachowicz, advogado e professor na Universidade Federal de Santa Catarina

