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Sao Paulo, 26 de agosto de 2013 

Excelentissimo Senhor Presidente, 

As instituicoes representativas da advocacia paulista 

(ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, ssccxo sAo PAULO - OAB-SP, 

ASSOCIAc;Ao DOS ADVOGADOS DE sAo PAULO - AASP e INSTITUTO 

DOS ADVOGADOS DE sAo PAULO - IASP), vern, em decorrencia dos 

graves fatos ocorridos ha poucos dias, na implantacao do processo 

eletronico em Comarcas do Estado de Sao Paulo, manifestar-se nos termos 

do presente oficio, pleiteando as medidas ao final expostas, nos seguintes 

termos. 

o Tribunal de .Justica do Estado de Sao Paulo vern 

adotando providericias para a implantacao do denominado 

eletronico em diversas Comarcas do Estado de Sao Paulo, desde 0 

ana de 2012. 
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' ...J Nao e demais lembrar que as instituicoes subscritoras 

do presente oficio, imbuidas da relevancia do processo eletronico para a 

maior efetividade da .Justica, vern empreendendo severos esforcos para que 

a implantacao do processo eletronico nas Comarcas do Estado de Sao 

Paulo ocorra da maneira mais adequada, tempestiva e sem prejuizo dos 

direitos das partes que sao representadas pelos profissionais da advocacia. 

Nesse sentido, foram adotadas, nos ultimos meses, as seguintes 

providencias: 
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a) Elaboracao de cartilha para orientacao e esclarecimentos aos 

advogados e advogadas (essa cartilha foi distribuida aos 

profissionais e inserida nos sites da OABjSP, AASP e IASP); 

b)	 Alocacao de funcionarios e equipamentos das instituicoes que esta 

subscrevem, para auxiliar os advogados e advogadas em foruns nos 

quais fora implantado 0 processo eletr6nico; 

c)	 Incremento do sistema de disponibilizacao de certificacao digital , 

com aumento dos funcioriarios dedicados a tal m ister, bern como 

multiplicacao dos postos de atendimento. 

E tambern oportuno lembrar que as instituicoes que 

esta subscrevem se vir am na obrigacao de recorrer ao Conselho Nacional 

de .Justica, no final do ana de 2012, para evitar que a antecipacao prevista 

no projeto inicial do Tribunal de .Justica de Sao Paulo, para implantacao do 

processo eletr6nico em todo 0 Estado de Sao Paulo, provocasse 0 caos na 

.Justica Bandeirante. Esse procedimento administrativo culminou com 

acordo entre as in s t itu icoes, que viabilizou a adocao de providencias 

conjuntas, em tempo e modo adequados , para 0 inicio de tao relevante 

alteracao das rotinas forenses. 

Nao se pode deixar de ressaltar, nesse mesmo diapasao, 

que ha total e ampla disposicao das in s t itu icoes que es ta subscrevem 

(OABjSP, AASP e IASP) em somar esforcos para que a implantacao do 

processo eletronico no ambito da .Justica Comum do Estado de Sao Paulo 

ocorra da forma mais amigavel possivel , uma vez que , conforme ja 

antecipado por todas as instituicoes, 0 APOIO A ADOyAO DO PROCESSO 

ELETRONICO NA JUSTIyA BRASILEIRA CONTA COM AMPLO CONSENSO 

DOS PROFISSIONAIS DO DIREITO! 
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Todavia, faz-se necessario e urgente reiterar 0 alerta 

que fora manifestado em recentes oficios dirigidos a essa Colenda Corte, a 

respeito de graves fatos que vern ocorrendo no curso da implantacao do 

processo eletronico, em diversas Comarcas do Estado de Sao Paulo, qual 

seja A REPETIDA INSTABILIDADE DO SISTEMA INFORMATIZADO QUE 

DA SUPORTE AO PROCESSO ELETRONICO, NO AMBITO DA JUSTI<;A 

COMUM, NO ESTADO DE sAo PAULO! 

Em repetidos eventos, notadamente aqueles ocorridos 

na semana do dia 12 de agosto , inumeros profissionais da advocacia se 

depararam com a impossibilidade de peticionamento eletronico, bern como 

inviabilidade da consulta a processos eletronicos, enfrentando perdas de 

prazos, perecimento de direitos e todo 0 tipo de agruras na busca do direito 

de seu cliente, 0 jurisdicionado, 0 cidadao brasileiro. 

Sao casos que certamente envolvem, a titulo de 

exemplo, perda de uma chance na .Justica, impossibilidade de luta contra 

ilegais bloqueios de contas correntes, inviabilidade na protecao aos direitos 

daqueles que dependem da tutela para terem acesso a urn tratamento 

medico, inclusive ao medicamento; enfim, 0 grande prejudicado com as 

falhas gravissimas acima relacionadas e 0 cidadao brasileiro, que, 

inclusive, muitas vezes toma conhecimento do perecimento do seu direito e 

atribui tal grave ocorrencia ao profissional da advocacia, por desconhecer 

as falhas graves com 0 sistema informatizado da .Justica Paulista. 

De nada, ou muito pouco, resolve a posterior 

suspensao parcial de prazos ou a edicao de Comunicados que apenas 

repetem 0 texto da Lei n " 11.419/96 ou da Resolucao n " 551/11. Muitas 

vezes , as decisoes administrativas que deveriam fazer parte da politica 

publica do Tribunal de .Justica de Sao Paulo, voltada a garantia do acesso 

a .Justica, sao catapultadas para a vala comum da questao jurisdicional, 

deixando a exclusivo criterio de cada urn dos magistrados 0 deferimento ou 

nao da prorrogacao do prazo, com inseguranca juridica e, na pratica, 

perecimento do direito do constituinte, 0 cidadao brasileiro! 
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Foram realizadas diversas reunioes entre os 

representantes das instituicoes e desse Egregio Tribunal, mas, 

infelizmente, todas restaram infrutiferas, em decorrencia da (espera-se 

apenas aparente) intransigencia do comando dessa Digna Corte de .Justica. 

Dessa forma, nao resta outra alternativa senao a 

expressa e inequivoca solicitacao das providencias abaixo relacionadas, em 

prazo compativel com a gravidade da questao, sob pena de colocar em risco 

os direitos dos cidadaos e obrigar as instituicoes a adotar providencias que 

sejam adequadas ao desiderato relatado: 

Diante desse grave quadro de fatos, ja narrados nesse 

oficio, pede-se: 

(i)	 Em caso de instabilidade do sistema informatizado do Tribunal 

de .Justica do Estado de Sao Paulo, relativamente ao denominado 

processo eletronico, superior a 60 minutos, ou caso tal 

indisponibilidade ocorra entre 23:01 e 24:00 horas, havera 

automatica prorrogacao do prazo para 0 primeiro dia uti! seguinte 

a retomada do funcionamento regular, nos termos do que dispoe 

o artigo 10, paragrafo segundo, da Lei n° 11.419/2006. Note-se, a 

titulo de informacao, que esse criterio ja vern sendo adotado, com 

sucesso, no processo eletronico da .Iustica do Trabalho (vide, por 

favor Resolucao CSJT 94/2012) ; 

(ii)	 Divulgacao da comunicacao de prorrogacao do prazo processual, 

nos termos acima referido, em ate 60 minutos ap6s a constatacao 

da instabilidade, por todos os meios de divulgacao , inclusive no 

site do TJSP; 

(iii)	 Criacao de Grupo de Trabalho, com participacao dos membros da 

Advocacia, publica e privada, inclusive Defensoria e Ministerio 

Publico, para discutir alternativas de afericao da instabilidade do 

sistema, a fim de que tal providencia nao fique apenas sob a 

responsabilidade de empresa contratada pelo TJSP. 
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Agradecendo a atencao que a este for dispensada e na 

expectativa de resposta ao pleito em questao, no prazo de ate 72 (setenta e 

duas) horas, considerando a gravidade do tema aqui relatado, valemo-nos 

do ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e consideracao. 

nfb
Associaeeo Ad~gados de Sao Paulo 

/ 

Sergio osenthal 

Id ~ )(Presi ente 

Ordem dos Advogados °1  Sec~ao Sao Paulo 

(Presidente) 

---:f1"f~-H.~-*c i o Halfeld Rezende Ribeiro 

(Presidente) 

Excelentissimo Senhor 

Desembargador Ivan Ricardo Garisio Sartori 

DD. Presidente do Tribunal de .Justica do Estado de Sao Paulo 

AOF / ez 



CONSElHO SUPERIOR DA JUSTI<;A DO TRABAlHO 

RESOlU<;AO N° 94, DE 23 DE MAR<;O DE 2012 

Institu i 0 Sistema Processo Judicial 
Eletronlco da Justice do Trabalho 
PJe-JT como sistema de 
processamento de lnformacfies e 
pratica de atos processuais e 
estabelece os parametres para sua 
irnplernentacao e funcionamento. 

a CONSElHO SUPERIOR DA JUSTI<;A DO TRABAlHO, em sessao 
ordinaria real izada em 23 de marco de 2012, sob a presidencia do Ex .rno Ministro 
Conselheiro Joao Oreste Dalazen , presentes os Ex.mos Ministros Conselheiros Maria 
Crist ina Irigoyen Peduzzi , Antonio Jose de Barros Levenhagen, Renato de Lacerda 
Paiva, Emmanoel Pereira e Lelio Bentes Correa , os Exmos. Desembargadores 
Conselhe iros Marcio Vasques Thibau de Almeida, Jose Maria Quadros de Alencar, 
Claudia Cardoso de Souza, Maria Helena Mallmann e Andre Genn de Assuncao 
Barros, 0 Ex.mo Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Luis Antonio Camargo de Melo, 
eo Ex.rno Presidente da ANAMATRA , Juiz Renato Henry Sant'Anna, 

Considerando as diretrizes contidas na Lei n.o 11 .419, de 19 de 
dezembro de 2006, que disp5e sobre a intorrnattzacao do processo judicial, 
especial mente 0 disposto no art. 18, que autoriza os orgaos do Poder Judiciario a 
reg ulamentarem- na; 

Considerando os beneficios advindos da substituicao da trarnitacao de 
autos em meio impresso pelo rnelo eletronico, como instrumento de celeridade e 
qualidade da pre stacao jurisdicional; 

Considerando a necessidade de rac.onallzacao da utlllzacao dos 
recursos orcarnentartos pelos Tribunais Regionais do Trabalho ; 

Considerando a necessidade de regulamentar a tmptantacao do 
sistema de processo eletroruco na Justica do Trabalho; 

Considerando 0 teor das metas 3 e 16, do Conselho Nacional de 
Justice, para 0 ana de 2012, respectivamente : " 3. Tornar acessiveis as inforrnacoes 
processuais nos portals da rede mund ial de computadores (internet), com 
andamento atualizado e conteudo das decis5es dos processos , respeitando 0 

segredo de justica ": e "16. Implantar 0 Processo Judicial Eletron ico (PJe) em, pelo 
menos, 10% das Varas de Trabalho de cada tribunal", 
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RESOLVE: 

Instituir 0 Sistema Processo Judicial Eletronico da Justice do Trabalho 
- PJe-JT como sistema informatizado de processo judicial na Justice do Trabalho e 
estabelecer os parametres para a sua implernentacao e funcionamento, na forma a 
seguir : 

CAPiTULO I 
DO PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO DA JUSTI~A DO TRABALHO 

Se<.;ao I 
Das Oisposlcdes Gerais 

Art. 10 A trarnttacao do processo judicial no ambito da Justice do 
Trabalho, a pratlca de atos processuais e sua representacao por meio eletronico, 
nos termos da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006, serao real izadas 
exclusivamente por interrned lo do Sistema Processo Judicial Eletron ico da Justice do 
Trabalho - PJe-JT regulamentado por esta Resolucao . 

Paraqrefo un lco . A irnptantacao do sistema mencionado no caput 
deste artigo ocorrera de forma gradual, conforme cronograma definido pela 
Presldencia do Conselho Superior da Justice do Trabalho - CSJT. 

Art. 20 a PJe-JT cornpreendera 0 controle do sistema judicial 
trabalhista nos seguintes aspectos: 

I - 0 controle da tramitacac do processo; 
II - a padroruz acao de todos os dados e Inforrnacces compreendidas 

pelo processo judicial; 
III - a producao, reqistro e publicidade dos atos processuais; e 
IV - 0 fornecimento de dados essenciais a qestao das lnforrnacoes 

necessarias aos diversos orgaos de supervisao. controle e uso do sistema jud iclario 
trabalhista . 

Art. 30 Para 0 disposto nesta Resolucao, considera-se: 
I - assinatura digital: assinatura em meio eletronlco, que perm ite 

aferir a origem e a integridade do documento, baseada em certificado digital , 
padrao ICP-BRASIL, t ipo A-3 ou A-4, emitido por Autoridade Certificadora 
Credenciada , na forma de lei especifica; 

II - autos do processo eletrcn lco ou autos digitais: conjunto de 
documentos digitais correspondentes a todos os atos, termos e inforrnacoes do 
processo; 

III - digitaliza<.;ao: processo de conversao de um documento 
orig inalmente confeccionado em papel para 0 Formato digital por meio de 
dispositivo apropriado, como um scanner; 

IV - documento dig ital: documento cod ificado em digitos blnartos, 
acessivel por meio de sistema computacional ; 
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Cons elho Super ior da Just ic;a do Trabalho, p. 5-12. 



v - meio eletronico: qualquer forma de armazenamento ou trafeqo de 
documentos e arquivos digitais; 

VI - transrntssao eletronica: toda forma de comunrcacao a dlstancla 
com a utilizacao de redes de cornunicacao, preferencialmente a rede mundial de 
computadores; 

VII - usuarios internos: magistrados e servidores da Justice do 
Trabalho, bem como outros a que se reconhecer acesso as funcionalidades internas 
do sistema de processamento em meio eletronico (estaqiarios. prestadores de 
servico. etc.); 

VIII - usuaries externos: todos os demais usuarios, inclufdos partes, 
advogados, membros do Ministerio Publico, peritos e leiloeiros. 

§ 10 Os usuartos terao acesso as funcionalidades do PJe-JT, de 
acordo com 0 perfil que Ihes for atribuido no sistema e em razfio de sua natureza 
na retacao juridico-processual. 

§ 2° A Presidencia do Conselho Superior da Justice do Trabalho 
adotara as pr ovldencias necessartas para fornecer, pelo menos, dots certificados 
digitais para cada magistrado e pelo menos um para os demais usua?rios internos. 

Art. 40 Os atos processuais terse registro, vlsuallzacao, trarn ltacao e 
controle exclusivamente em meio eletronlco e serao assinados digitalmente, 
contendo elementos que permitam identificar 0 usuarlo responsavel pela sua 
pratica. 

§ 10 A copia de documento extraida dos autos digitais devers conter 
elementos que permitam verificar a sua autenticidade no endereco referente a 
consulta publica do PJe-JT, cujo acesso tarnbem sera disponibilizado nos sitlos do 
Conselho Superior da Justice do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho e dos 
Tribunais Regionais do Trabalho na Rede Mundial de Computadores. 

§ 20 0 usuario e responsavel pela exatloao das informacoes 
prestadas, quando de seu credenciamento, assim como pela guarda, sigilo e 
utilizacao da assinatura eletronica, nao sendo oponivel, em qualquer hipotese, 
alegal;ao de usc indevido, nos termos da Medida Provisoria n. 2.200-2, de 24 de 
agosto de 2001. 

secao II 
Do Acesso ao Sistema 

Art. 50 Para acesso ao PJe-JT e obriqatoria a utilizal;ao de assinatura 
digital a que se refere 0 inciso I do artigo 30 desta Resolucao , 

Paraqrafo unico. No caso de ato urgente em que 0 usuarlo externo 
nao possua certificado digital para 0 peticionamento, ou em se tratando da hlpotese 
prevista no art . 791 da CLT, a pratica sera viabilizada por lnterrnedlo de servidor da 
unidade judicia ria destinataria da peticao ou do setor responsavel pela reducao a 
termo e digitalizal;ao de pecas processuais. 
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Art. 60 Para 0 uso da assinatura digital 0 credenciamento dar-se-a 
pel a simples identificacao do usuarlc por meio de seu certificado digital e remessa 
do forrnulario eletroruco, devidamente preenchido, disponibilizado no portal de 
acesso ao PJe-JT. 

§ 10 Alteracoes de dados cadastrais poderao ser feitas pelos usuaries, 
a qualquer momento, na secao respectiva do portal de acesso ao PJe-JT. 

§ 20 0 credenciamento implica a aceitacao das normas estabelecidas 
nesta Resolucao, assim como nas demais normas que vierem a regulamentar 0 usa 
do processo eletronico no ambito dos Tribunais e a responsabilidade do credenciado 
pelo usa indevido da assinatura digital. 

Art. 70 0 PJe-JT estara disponivel 24 horas por dia, 
ininterruptamente, ressalvados os periodos de manutencao do sistema . 

Paraqrafo untco. As manutencoes programadas do sistema serao 
sempre informadas com antecedencia e realizadas, preferencialmente, no periodo 
das OOh dos sabados as 22h do domingo, ou no horario entre OOh e 06h nos 
demais dias da semana . 

Art. 80 Considera-se indisponibilidade dos sistemas de trarnitacao 
eletrontca de processos a falta de oferta ao publico externo de qualquer um dos 
seguintes services: 

1- consulta aos autos digitais; 
II - transrntssao eietronica de atos processuais; ou 
III - cltacoes, intimac;oes ou notlficacoes eletrorucas . 

§ 10 As falhas de transrnlssao de dados entre as estacces de trabalho 
do publico externo e a rede de comurucacao publica, assim como a impossibilidade 
tecnlca que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuaries, nao 
caracterizam indisponibilidade. 

§ 20 Ede responsabilidade do usuar!o: 
I - 0 acesso ao seu provedor da internet e a confiquracac do 

computador utilizado nas transmtssoes eletronicas: 
II - 0 acompanhamento do regular recebimento das petlcoes e 

documentos transmitidos eletronicamente. 

Art . 90 A indisponibilidade definida no artigo anterior sera aferida por 
sistemas de auditoria estabelecidos por ate e fornecidos pelo Conselho Superior da 
Justice do Trabalho. 

§ 10 Os sistemas de auditoria vertftcareo a disponibilidade externa 
dos services referidos no art. 80 com a periodicidade minima de 5 (cinco) minutos. 

§ 20 Toda indispon ibilidade dos sistemas de trarnltacao eletronica de 
processos sera registrada em reiator!o de interrupcbes de funcionamento a ser 
divulgado ao publico na rede mundial de computadores, devendo conter, pelo 
rnenos, as seguintes lnforrnacdes: 

I - data, hora e minuto de inicio da indisponibilidade; 
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II - data, hora e minuto de terrnino da indisponibilidade; e, 
III - servicos que ficaram indisponiveis. 

Art. 10. Os prazos que se vencerem no dia da ocorrencia de 
indisponibilidade de quaisquer dos services referidos no art. 80 serao prorrogados 
para 0 dia util seguinte a retomada de funcionamento, quando: 

I - a indisponibilidade for superior a 60 minutos, ininterruptos ou nac, 
se ocorrida entre 06hOO e 23hOO; e 

II - ocorrer ind isponibilidade entre 23hOO e 24hOO. 

§ 10 As indisponibilidades ocorridas entre OOhOO e 06hOO dos dias de 
expediente forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, 
nao produzlrao 0 efeito do caput . 

§ 20 Aos prazos fixados em hora nao se aplica a regra prevista no 
inciso I deste artigo e serao prorrogados na mesma oroporcao das 
indisponibilidades ocorridas no intervale entre 06hOO e 23hOO. 

§ 30 A prorroqacao de que trata este artigo sera fe ita 
automaticamente nos sistemas que controlem prazo. 

Art. 11. A indisponibilidade previamente programada produztra as 
consequencias definidas pela autoridade que a determinar e sera ostensivamente 
comunicada ao publico externo com, pelo menos, 5 (c inco) dias de antecedencta. 

Sec;ao III 
Do Funcionamento do Sistema 

Art . 12 . 0 sistema recebera arquivos com tamanho maximo de 1,5 
megabytes e apenas nos seguintes formatos: 

I - arqu ivos de te xto, no formate PDF (portable document format), 
com resolucao maxima de 300 dpi e torrnatacao A4. 

II - arquivos de audio, no formato MPEG-1 ou MP3 (Moving Picture 
Experts Group). 

III - arquivos de audio e video (AV), no formato MPEG-4 (Moving 
Picture Experts Group). 

IV - arquivos de imagem, no formate JPEG (Joint Photographic 
Expertes Group), com resolucao maxima de 300 dp i. 

§ 10 Partes ou terce iros interessados desassistidos de advogados 
poderao apresentar pec;as processuais e documentos em papel, segundo as regras 
ordinarias. nos locais competentes para 0 recebimento, que serao digitalizados e 
inseridos no processo pela Unidade Judiciaria. 

§ 20 0 sistema de armazenamento dos documentos digitais devera 
conter funcionalidades que permitam identificar 0 usuario que promover exclusao, 
inclusao e atteracao de dados, arquivos baixados, bem como 0 momento de sua 
ocorrencia. 
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§ 3° A parte ou 0 advogado podera juntar quantos arquivos se 
fizerem necessarios a ampla e integral defesa de seus interesses, desde que cada 
um desses arquivos observe 0 limite de tamanho maximo fixado no caput deste 
artigo . 

§ 4° a recebimento de arquivos nos formatos definidos nos incisos II, 
III e IV deste artigo somente ocorrera a partir da irnplantacao da versao 
correspondente do sistema, divulgada por meio de ate a ser posteriormente 
editado. 

Art. 13. as documentos produzidos eletronicamente, os extratos 
digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos orgaos da Justice 
do Trabalho e seus auxiliares, pelos membros do Ministerio Publico, pelas 
procuradorias e por advogados publicos e privados tern a mesma force probante 
dos originais, ressalvada a alegac;ao motivada e fundamentada de adulteracao. 

§ 1° Incumbira a parte zelar pela qualidade dos documentos juntados 
per qualquer meio, especialmente quanto a sua legibilidade, para 0 que se 
recomenda nao utilizar papel reciclado, em virtude de dificultar a respectiva 
vlsuallzacao posterior. 

§ 2° as oriqinais dos documentos digitalizados, mencionados no 
caput deste artigo, deverao ser preservados pelo seu detentor ate 0 transite em 
julgado da sentence ou, quando admitida, ate 0 final do prazo para propositura de 
acao rescisoria. 

§ 3° A arguic;ao de falsidade do documento original sera processada 
eletronicamente na forma da lei processual em vigor. 

§ 4° as documentos cuja diqitallzacao mostre-se tecnicamente 
invlavel devido ao grande volume ou por motive de i1egibilidade deverao ser 
apresentados em secreta ria no prazo de 10 (dez) dias contados do envio de petlcao 
eletronlca comunicando 0 fato . Apes 0 transite em julgado, os referidos documentos 
serao devolvidos, incumbindo-se a parte preserve-los, ate 0 final do prazo para 
propositura de acao resclsorla, quando admitida . 

Art. 14. Excetuando-se os documentos referidos no artigo anterior, 
todos os demais documentos apresentados deverao ser retirados pelos 
interessados, no prazo de 30 dias, para os efeitos do artigo 11, § 30, da Lei n.o 

11.419/2006. 

Paraqrafo uruco. Findo 0 prazo estabelecido no caput, a Unidade 
Judicieria correspondente pod era inutilizar os documentos mantidos sob sua guarda 
em meio impresso. 

Art. 15. as documentos que forem juntados eletronicamente em 
autos digitais e reputados manifestamente impertinentes pelo Juizo terao sua 
visualizacao tornada indisponivel por expressa deterrninacao judicial. 

Art. 16. as documentos digitalizados e anexados as peticoes 
eletronlcas serao adequadamente classificados e organizados de forma a facilitar 0 
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exame dos autos eletronicos, podendo 0 juiz determinar a sua reorqantzacao e 
class ificacao, caso nao atenda ao disposto neste artigo. 

Art . 17 . Os Tribunals Regionais do Trabalho rnanterao instalados 
equipamentos a disposicao das partes, advogados e interessados para consulta ao 
conteudo dos autos digitais e envio de pec;as processuais e documentos em meio 
eletronlco. 

Sec;ao IV 
Dos Atos Processuais 

Art .18.No processo eletronico, todas as citac;6es, tntlrnacoes e 
notiflcacces, inclusive da Fazenda Publica, far-se-Se por me io eletron ico . 

§ 10As citac;6es, intimac;6es, nottficacoes e remessas que viab ilizem 0 

acesso a Integra do processo correspondente serao consideradas vista pessoal do 
interessado para todos os efeitos legais. 

§ 2° Quando, por motivo tecnlco, for lnvlavel 0 usa do meio 
eletronico para a realtzacao de cttacao, tntirnacao ou notlftcacao, esses atos 
processuais poderao ser praticados segundo as regras ordlnarlas, digitalizando-se e 
destru indo-se posteriormente 0 documento fisicc. 

Art . 19 . No instrumento de notrflcacao ou cttacao constara indicac;ao 
da forma de acesso ao inteiro teor da petlcao inicial no enderec;o referente a 
consulta publica do PJe-JT, cujo acesso tarnbern dlsponibizar-se-a nos sltlos do 
Conselho Superior da Justice do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho na 
Rede Mundial de Computadores. 

Art. 20 . Para efeito da contagem do prazo de 10 (dez) dias corridos 
de que trata 0 art. 50, § 30, da Lei nO 11.419/2006, nos sistemas de tramitacao 
eletronlca de processos: 

I - 0 dia inicial da contagem e 0 dia seguinte ao da disponibilizac;ao do 
ate de comunlcacao no sistema, independentemente de esse dia ser, ou nao, de 
expediente no 6rgao comunicante; 

II - 0 dia da consumacao da lntirnacao ou cornunlcacao e 0 declrno 
dta a partir do dia inicial, caso seja de expediente jud icia rio, ou 0 primeiro dia util 
seguinte, conforme previsto no art. 50, § 2°, da Lei nO 11.419/2006. 

Paragrafo uruco. A intercorrencla de feriado , interrupcao de 
expediente ou suspensao de prazo entre 0 dia inicial e 0 dia f inal do prazo para 
conclusao da cornunrcacao nao tera nenhum efeito sobre sua contagem, excetuada 
a hip6tese do inciso II. 

Art .21.A distrtbuicao da petlceo inicial e a juntada da contestacao, 
dos recursos e das petic;6es em geral, todos em formato digital, nos autos de 
processo eletroruco devem ser feitas diretamente pelos advogados publicos e 
privados, sem necessidade da tntervencao da secretaria judicial , sttuecao em que a 
autuacao ocorrera de forma autornatlca, fornecendo-se 0 recibo eletronico de 
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protocolo. 

§ 10 No caso de peticao inicial, 0 sistema fornecera , imediatamente 
apes 0 envio , juntamente com a cornprovacao de recebimento, informac;6es sobre 0 

nurnero atribuido ao processo, 0 Orgao Julgador para 0 qual foi distribuida a ac;ao e, 
se for 0 caso, a data da audiencia micial, designada automaticamente e da qual 
sera 0 autor imediatamente intimado. 

§ 20 Os dados da autuacao autornatica serao conferidos pela unidade 
judlclaria, que procedera a? sua alteracao em caso de desconformidade com os 
documentos apresentados, de tudo ficando registro no sistema . 

Art . 22. Os advogados devidamente credenciados deverao 
encaminhar eletron icamente as contestac;6es e documentos, antes da re aliz acao da 
audiencia, sem prescindir de sua presence aquele ate processual. 

Paraqrafo unico. Fica facultada a apresentacao de defesa oral , pelo 
tempo de ate 20 minutos, conforme 0 disposto no art . 847 da CLT. 

Art. 23. A cornprovacao da entrega de expedientes por oficiais de 
justice sera fe ita por certldao circunstanciada acerca do cumprimento da dlllqencta, 
dispensando-se a juntada aos autos de contrafe digitalizada e subscrita pel os 
destlnatarlos. 

Art. 24. As atas e termos de audiencia serao assinados digitalmente 
apenas pelo julz , assim como 0 documento dig ital, no caso de audiencias gravadas 
em audio e video, os qua is passarao a integrar os autos digitais, mediante registro 
em termo. 

Art. 25. Os atos processuais praticados por usuarlos externos 
conslderar-se-ao realizados na data e horarto do seu recebimento no PJe-JT. 

§ 1° A postulacao encaminhada considerar-se-a tempestiva quando 
recebida, integralmente, ate as vinte e quatro horas do dia em que se encerra 0 

prazo processual, considerado 0 horarto de Brasilia. 

§ 20 A suspensao dos prazos processuais nao irnped ira 0 

encaminhamento de petlcoes e a movlmentaceo de processes eletronicos. podendo 
a aprectacao dos ped idos decorrentes desses prazos ocorrer, a criterlo do juiz, apes 
o terrnlno do prazo de suspensao, ressalvados os casas de urqencla. 

§ 3° 0 sistema fornecera ao usuario externo recibo eletronico da 
pratica do ate processual contendo 0 nurnero do protocolo gerado pelo sistema, a 
data e 0 norarto da prance do ato, a identiflcacao do processo, 0 nome do 
remetente e/ou do usuario que assinou eletronicamente 0 documento e, se houver, 
o assunto, 0 ergao destinatarto da pet ic;ao e as particularidades de cada arquivo 
eletrcn lco, conforme informados pelo remetente. 

§ 4° Sera de integral responsab ilidade do remetente a equ lvalencla 
entre os dados informados para 0 envio e os constantes da peticao remetida . 
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§ 5° Nao serao considerados, para fins de tempestividade, 0 horario 
inicial de conexao do usuario a internet, 0 horatio de acesso do usuario ao sitlo 
eletronico do Tribunal ou ao PJe-JT, tampouco os horartos registrados pelos 
equipamentos do remetente. 

§ 6° A nao obtencao de acesso ao PJe-JT e eventual defeito de 
transmissao ou recepcao de dados nao-lmputave!s a indisponibilidade ou 
impossibilidade tecnlca do sistema nao servlrao de escusa para 0 descumprimento 
de prazo processu aI. 

Art. 26. A partir da irnplantacao do PJe na segunda Instancia das 
Regi5es da Justice do Trabalho, sera dispensada a torrnacao de autos 
suplementares em casos como de agravos de instrumento, precatortos, agravos 
regimentais e execucao provisoria. 

Art. 27. Nas classes processuais em que haja a desrqnacao de 
revisor, cabera ao relator determinar a lnclusao do processo em pauta, observado 0 

prazo rninirno de 15 (quinze) dias. 

Paraqrafo unico. Determinada a inclusao, 0 revisor sera cientificado 
pelo sistema do inicio do prazo para emissao do seu voto. 

secao V 
Da Consulta e do Sigilo 

Art. 28. A consulta ao inteiro teor dos documentos juntados ao PJe
JT somente estara disponlvel pela rede mundial de computadores, nos termos da 
Lei 11.419/2006 e da Resolucao nO 121, de 5 de outubro de 2010, do Conselho 
Nacional de Justice - CI\JJ, para as respectivas partes processuais, advogados em 
geral, Ministerio Publico e para os magistrados, sem prejuizo da possibilidade de 
vlsu alizacao nas Secretarias dos Orgaos Julgadores, a excecao daqueles que 
tramitarem em sigilo ou segredo de justice. 

Paraqrafo unico. Para a consulta de que trata 0 caput deste artigo 
sera exigido 0 credenciamento no sistema. 

Sec;ao VI 
Do Uso Inadequado do Sistema 

Art. 29. 0 usa inadequado do sistema que cause prejuizo as partes 
ou a atividade jurisdicional podera importar, apes deterrninacao da autoridade 
judiciaria competente, no bloqueio provisorio do cadastro do usuario, relativamente 
ao processo em que se deu 0 evento, ou mesmo ao sistema, dependendo da 
gravidade do fato, sem prejuizo de outras medidas processuais e legais, observadas 
as prerrogativas legais, no caso de magistrados, advogados e membros do 
Ministerio Publico. 
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CAPITULO II 
DA ADMINISTRAC::AO DO SISTEMA 

Sec;ao I 
Dos Com ites Gestores 

Art. 30. A administracac do PJe-JT cabera ao Cornlte Gestor Nacional 
e aos Comites Gestores Regiona is, compostos por usuaries intern os e externos do 
sistema. 

Subsecao I 
Do Cornlte Gestor Nacional 

Art. 31. 0 Cornlte Gestor l'Jacional supervistonara 0 gerenciamento, a 
espectncacao, 0 desenvolvimento, a lrnplantacao, 0 suporte e a rnanutencao 
corretiva e evolutiva do Processo Jud icial Eletronico da Justic;a do Trabalho - PJe-JT. 

Art. 32. Sao atribuic;6es do Cornite Gestor Nacional : 
I - garantir a adequacao do PJe-JT aos requisltos legais e as 

necessidades da Justice do Trabalho; 
II - definir as prem issas e as estrateqias utilizadas para a 

especlftcacao, desenvolvimento, testes, hornoloqacao, lrnplantacao e integridade de 
operacao do PJe-JT; 

III - garantir a padronlzaceo do PJe-JT nos orgaos da Justic;a do 
Trabalho; 

IV - definir 0 escopo do sistema no que concerne as particularidades 
da Justica do Trabalho; 

V - promover a tnteqracao com demais orgaos e entidades 
necessarlos ao desenvolvimento e Implantacao do PJe-JT; 

VI - col aborar com as areas de Gestae de Pessoas dos Tribunais 
Regionais do Trabalho e do Conselho Superior da Justic;a do Trabalho para a 
capacttaceo necessaria dos servidores da Just ic;a do Trabalho nas cornpetencias 
afetas a este projeto ; 

VII - interagir com as areas de cornurucacao soc ial do Conselho 
Superior da Just ice do Trabalho e dos Tr ibunais Regionais do Trabalho, dando 
ciencia a todos os magistrados, servidores e demais usuaries, de qualquer tema 
pertinente ao PJe-JT; 

VIII - priorizar e deliberar sobre as necessidades de rnanutencao do 
sistema e encamlnha-las as areas pertinentes ; 

IX - propor a crtacao de grupos de trabalho com 0 objetivo de 
acompanhar iniciativas de desenvolvimento de projetos similares ao PJe-JT, com 
vistas a sua aval tacao e possivel aproveitamento. 

Art. 33 . As ac;6es e deliberac;6es decorrentes dos trabalhos do Comite 
serao submetidas a aprovacao da Presldencia do Tribunal Superior do Trabalho e do 
Conselho Superior da Justic;a do Trabalho. 

Art . 34. 0 Cornlte Gestor Nacional sera composto por :
 
I - tres magistrados des ignados para compor 0 Cornite Gestor do
 

,....~ Bi hl i o lt~( 1 DiCji c"11 
,,--.,,--. 

Fonte: Diar io Eletron ico da Justice do Trabalho, Brasilia, DF, n. 946, 26 mar . 2012 . Cadern o Juridico do 
Conse lho Sup er ior da Just ice do Trabalho, p. 5- 12. 



desenvolvimento do sistema de Processo Judicial Eletronico - PJe, de que trata a 
Porta ria do Conselho Nacional de Justice - CNJ nO 65, de 22 de abril de 2010, com 
a redacao dada pela Porta ria nO 95 , de 17 de maio de 2010; 

II - um magistrado indicado pelo Coleqio de Presidentes e 
Corregedores de Tribunais Regiona is do Trabalho - COLEPRECOR; 

III - um Secreta rio au Diretor de Tecnologia da Inforrnacao de 
Tribunal Regional do Trabalho designado pela Presidencia do Tribunal Superior do 
Trabalho e do Conselho Superior da Justice do Trabalho ; 

IV a Assessor-Chefe de Tecnolog ia da Inforrnacao e das 
Cornurucacoes do Conselho Superior da Justice do Trabalho ; 

V - 0 Secretario de Tecnologia da Inforrnacao do Tribunal Superior do 
Trabalho; 

VI - um representante indicado pelo Presidente do Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB; 

VII - um representante indicado pelo Procurador-Geral do Trabalho. 

Paraqrafo unico . A Presidencie do CGPJe-JT cabera a um dos 
magistrados, a ser designado pela Presidencia do Tribunal Superior do Trabalho e 
do Conselho Superior da Just ice do Trabalho . 

Subsecao II 
Dos Com ites Gestores Reg ionais 

Art . 35 . Compete aos Com ites Gestores Regionais, no ambito das 
respectivas areas de atuacao : 

I - administrar a sistema nos aspectos relacionados a sua estrutura, 
lrnplernent acao e funcionamento, de acordo com as diretrizes fixadas pelo Cornite 
Gestor l'Jacional; 

II - avaliar a necessidade de promover a rnanutencao corretiva e 
evolut iva ; 

III - organizar a estrutura de atend imento as demandas de seus 
usuarios internos e externos; 

IV - determinar a realizacao de auditorias no sistema, especialmente 
no que diz respeito a integridade das suas informac;5es e sequranca: 

V - garantir a integridade do sistema, no que diz respeito a sua 
taxonomia e classes processua is; 

VI - propor ao Cornite Gestor Nacional alterac;5es visando ao 
aprimoramento do sistema; 

VII - observer as normas expedidas pelo Conselho Superior da 
Justice do Trabalho e pel a Corn lte Gestor Nacional. 

Art . 36. Cada Cornite Gestor Reg ional sera composto par: 
I - um Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho; 
II - um Juiz do Trabalho, preferencialmente titular de Vara do 

Trabalho; 
III - dois servidores da area judlciaria, compreendendo cada grau de 

jurtsdrcao: 
IV  um servidor da area de tecno!ogia da tntorrnacao e cornurucacao : 
V - um representante da Ordem dos Advogados do Bras il, indicado 
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pela Se<;ao respectiva, ou pelo Conselho Federal em caso de atuacao em mais de 
um Estado; 

VI - um representante do Ministerio Publico do Trabalho, indicado 
pela Procuradoria Regional do Trabalho. 

Paraqrefo unlco. Os membros dos Comites Gestores Regiona is serao 
designados pelo Tribunal Regional do Trabalho e sua presidencia sera exercida pelo 
Desembargador. 

CAPITULO III 
DA IMPLANTA~AO 

Art. 37. Os Tribunais Regionais do Trabalho deverao formar grupo de 
trabalho multidisciplinar responsavel pela coordenacao e execucao das acces de 
irnplantacao do PJe-JT, na forma prevista no art. 30, paraqrato unico, do Ato 
Conjunto n. 16/TST.CSJT.GP, de 19 de agosto de 2011. 

Paraqrafo unico . A irnplantacao devera observar os padr5es de 
infraestrutura definidos pelo Cornite Gestor do PJe-JT, ouvida a qerencla tecnlca . 

Art. 38. A lmplantacao do PJe-JT irnpllcara , para os processos novos, 
a superacao dos atuais sistemas de qestao das lntorrnacoes processuais mantidos 
pelos Tribunais . 

Art. 39. A partir da trnplant acao do PJe-JT em unidade judlclaria, 0 
recebimento de petlcao inicial ou de prosseguimento, relativas aos processos que 
nele tram itam, somente pode ocorrer no meio eletronlco proprio do sistema, sendo 
vedada a utttlzacao do e-DOC ou qualquer outro sistema de peticionamento 
eletronico . 

Art. 40. Durante a fase de lrnplantacao, os Tribunais Regiona is do 
Trabalho poderao estabelece r horarlos diversos daqueles previstos no art. 70 desta 
Resolu<;ao, desde que devidamente autorizados pela Presidencia do Conselho 
Superior da Justice do Trabalho, bem como publicar no Diario Oficial Eletron ico os 
atos mencionados no art. 18 desta Resolucao. 

Art. 41. Os Tribunais Regionais do Trabalho subrneterao a Pres idencia 
do CSJT a ordem dos orgaos julgadores de primeiro e segundo graus nos qua is sera 
implant ado 0 PJe-JT, alern da respectiva proposta de cronograma. 

Paraqrafo unico . 0 ate de que trata 0 caput deste artigo prevera a 
data de ingresso no sistema de cada uma das classes processuais da segunda 
instancta. 0 que devera ser concluido em, no maximo, 90 (noventa) dias. 

Art. 42. A trnplernentacao das vers5es atualizadas do sistema ficare a 
cargo das equipes tecnlcas de cada um dos Tribunais Regionais do Trabalho e no 
prazo maximo de 07 (sete) dias, a partir da liberacao e sob a supervisao da 
qerencia tecnica do PJe-JT do CSJT. 
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§ 10 . Na atividade a que se refere 0 caput deste artigo esta incluida a 
reallzacao de testes per serv idores designados pelos Tribunais Regionais do 
Trabalho, os quais atuarao sob a supervisee direta da qerencia tecnica do PJe-JT. 

§ 20. Durante 0 periodo inicial de Irnplantacao, a qerencla tecnica do 
PJe-JT podera promover a liberacao de versoes observada a segu inte periodicidade : 

a) ate dia 30 de abril de 2012 , uma versao semanal; 
b) de 10 de maio a 30 de junho de 2012, uma versao qulnzenal. 

§ 30. A partir do rnes de julho de 2012, a atualizacao das versoes do 
sistema obedecera as regras definidas pela qerencla de conftquracao e observara 
cronograma a cargo da qerencia tecnica do PJe-JT. 

CAPiTULO IV 
DAS DISPOSH:;OES FINAlS E TRANSITORIAS 

Art. 43. As intervencoes que impliquem alterac;5es estruturais do 
sistema somente pcderao ser promovidas quando autorizadas pela Presidencta do 
Conselho Superior da Justice do Trabalho. 

Art. 44 . as Tribunais Regionais do Trabalho rnanterao, no ambito de 
suas atrtbulcces, estruturas de atendimento e suporte aos usuaries do PJe-JT . 

Art . 45. As cartas precatorias exped idas para as unidades judiclarlas 
nas quais tenha sido implantado 0 PJe-JT tramitarao tarnbern em meio eletron ico e 
quando da devolucao ao juizo deprecante sera encaminhada certldao constando 0 

seu cumprimento com a rnatertaltzacao apenas de pecas essenciais a cornpreensao 
dos atos realizados. 

Art. 46. Evedada a crtacao de novas solucoes de in form atica para 0 

processo judicial, bem como a reallzacao de investimentos nos sistemas 
eventualmente existentes nos tribunais e lrnplantacoes em unidades judlciarlas de 
primeiro e segundo graus. 

Paragrafo unlco. A vedacao contida no caput deste art igo nao se 
aplica as rnanutencces necessarias ao func ionamento dos sistemas ja implantados . 

Art. 47. as Tribunais Regionais do Trabalho prornoverao 
investimentos para a torrnacao dos usuarlos internos, com 0 objetivo de prepare
los para 0 aproveitamento adequado do PJe-JT. 

Art . 48 . A partir da viqencia da presente Resolucao e vedada a 
instalacao de novas Varas do Trabalho sem a concom itante lrnplantacao do 
Processo Judicial Eletronico da Justice do Trabalho - PJe-JT. 

Art. 49 . as casas nao disciplinados na presente Resolucao serao 
resolvidos pela Presidericia do Conselho Superior da Justice do Trabalho. 

Art. 50 . Esta Resolucao entra em v igor na data de sua publlcacao. 
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Bras il ia, 23 de marco de 2012. 

Ministro JOAO ORESTE DALAZEN 
Presidente do Conselho Superior da Justic;a do Trabalho 
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