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PE: PROCESSO ELETRÔNICO 

 

DR. GUILHERME ZAGALLO 

 

- Processo eletrônico vem causando dificuldades desde o início da sua 

implantação 

- 19% dos casos novos já são em processo eletrônico em 2012 – 

crescimento de 27% em relação a 2011 

- Crescimento não tem sido indolor ou uniforme 

- 2012 – CSJT – implantação do PE em todos os Tribunais 

Trabalhistas – sistema PJE 

- Implantação do sistema: 32 Tribunais – 24 TRTs 

- Problemas de planejamento em razão da implantação simultânea 

nas 101 varas no Rio de Janeiro – sobrecarga de processos 

- Norte e Nordeste – baixa velocidade de conexão, inexistência de 

provedores em vários locais – problema não era tanto do sistema 

mas da dificuldade de conexão – desaceleração da implantação 

acolhido 

- PJE ainda não é maduro. Sistema do TRF4 já mais maduro (2MM de 

processos) 

- Opção pela assinatura eletrônica exclusivamente via certificado 

digital 

- 20 mil adv com certificado digital. Empresa contratada pela OAB 

para emissão de certificados não possuía capilaridade igual a da OAB. 



 
 

 

SECRETARIA DAS COMISSÕES - Rua Anchieta, 35 - 1º andar - 01016-900 São Paulo, Capital – Tel: 3244-2013  www.oabsp.org.br 

 
 

Com isso, OAB se tornou entidade capaz de emitir ela própria o 

certificado - 269 mil adv com certificados este ano (34% dos advs 

com inscrição na OAB). Número ainda pequeno – precisamos dobrar 

esse número para não ser mais fator de impedimento do exercício 

profissional 

- Seccional de SP tem 41% de determina a advs com certificação 

- 17 de dez – novo ato do CNJ sobre PE – preocupação de que o CNJ 

estabeleça a obrigatoriedade do PJE para não haver sistema 

divergentes. Sistemas divergentes serão objeto de fiscalização mais 

acurada. 

- vários órgãos pleiteando a coexistência do processo físico e 

eletrônico – não deve ser deferido. 

- pleito para aceitação de petições em pdf (para não alterar 

formatação das petições) e publicação via DOJE – pedidos mínimos 

- certificação da indisponibilidade do site deve ser feita por órgão 

independente do Tribunal, a cargo do CNJ. 

- Problema de governança: PE não pode ser uma finalidade em si 

mesmo – deve ser implantado para fornecer aos operadores uma 

ferramenta de melhoria do processo judiciário. Nenhum Tribunal 

mede a duração do processo – logo não sabemos se o PE é melhor ou 

não.  

- não é ferramenta mágica. Não houve uma reflexão maior sobre a 

implantação do PE.  

- autoridades públicas dos Tribunais não tem conhecimento técnico 

do assunto – construção de soluções por equipes paralelas de 

assessoramento 

- necessidade da advocacia se envolver, querendo ou não, da 

implantação do PE para atendimento dos pleitos dos advogados 

- PE muda radicalmente a atividade profissional do advogado – 

transformação ampla 

 

DR. AUGUSTO TAVARES ROSA MARCACINI 

 

- não houve qualquer planejamento – achou-se que era importante 

informatizar, mas sem saber onde chegaríamos 
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- sistema informático - necessidade de um modelo. 

- todo mundo experimentando algo novo. Deveríamos fazer pari 

passu, experimentando os desdobramentos e resultados e não fazer 

tudo a toque de caixa. Deveria haver uma reflexão, processo deveria 

ser feito de forma mais cautelosa 

- DJE foi um dos poucos pedidos aceito pelos Tribunais 

- setor de informática – informatizam estoque, almoxarifado, 

contabilidade, etc – informatizar o processo é algo muito diferente. 

Não há nada voltado para participação de terceiros externos (o 

sistema é aberto, participação externa é a maior), mas o sistema foi 

feito para ser voltado para usuários internos, que não são a principal 

demanda do sistema 

- PJE – reclamações inclusive dos juízes trabalhistas 

- manutenção do sistema – como será? Vai haver manutenção? O 

software aguentará? O sistema foi corretamente dimensionado para o 

volume que deve vir, do ponto de vista de infraestrutura.  

- Sistema deveria ser só para o advogado mandar o documento, 

trabalhar o menos possível dentro do sistema para não sobrecarregá-

lo. 

- Interoperabilidade: os sistemas dos diversos Tribunais devem 

permitir a interface entre eles (não precisam ser iguais). 

- o documento eletrônico precisa ser assinado digitalmente. Mas hoje 

as assinaturas desapareceram – sistema retroagiu. Dificuldade para 

ter protocolo, para garantir que não haverá alteração de conteúdo. 

- ***Documentos sem assinatura – cobrar Tribunais – papel da nossa 

comissão. 

- 3 pontos que o sistema eletrônico deveria garantir: eficiência, 

segurança e transparência. 

- o PE ajuda no “tempo morto” do processo (fazer juntada, 

datilografia, manifestar sobre petições), na existência de trabalho 

mecânico – isso o sistema eletrônico pode e deve ajudar, garantindo 

eficiência; 

- mas também precisamos esperar a segurança do sistema: 

segurança técnica contra a destruição (o sistema deveria garantir um 
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processo indestrutível) e segurança jurídica (de que as petições 

chegaram ao seu destino e se o seu conteúdo se mantém intocado). 

- existem várias questões que podem dar errado até o recebimento 

da petição no sistema eletrônico – sistema de conexão pode cair, 

provedor, queda de energia; 

- além disso, precisamos de mais transparência – a informática 

deveria dar mais transparência do Judiciário à sociedade, saber qual 

o exato status do processo 

- Tucci: Problema hoje não é fazer a petição (se preocupar com o seu 

conteúdo, com a técnica) mas como ela chegará ao Tribunal. Estamos 

mais preocupados com o meio do que com o fim. 

 

 

Dr. Luiz Fernando: “Advocacia do Twitter”  

 

 

DR. JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI 

 

- Evolução é inexorável – máquina de datilografia para a máquina 

elétrica; depois o computador. 

- Alteração deveria ser para simplificar dentro do binômio segurança 

e efetividade. Mas a implantação abrupta não tem garantido nenhum 

desses preceitos. 

- Problema não é de legislação mas de gestão. 

- Julgados sobre a inexistência de prazo em dobro com o PE 

(inaplicabilidade do 191 do CPC ao PE). Julgados deveriam ser 

prospectivos e não atingir as situações já consolidadas. Ao agir dessa 

maneira, já aplicando o entendimento aos casos em curso, o Tribunal 

vira às costas aos advogados e às partes, prejudicando 

injustificadamente ambos. 

- Peticionamento de forma tabelada – desprestígio à liberdade do 

advogado de pensar e escrever. 

- implantação não pode ser abrupta – deveria ser feita de maneira 

cautelosa 
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- artigos 105 e 106 do novo CPC – retirada a menção a correio 

eletrônico – intimação por e-mail é algo que certamente não vai 

funcionar (problemas diversos como recebimento, prova, controle de 

spam). 

 

Dr. Luiz Fernando: o PE não pode ser olhado só pelo lado da 

produtividade (para dizer que mais processos são julgados, para 

cumprir metas de volumes). Deve haver a preocupação com os 

demais elementos do processo – qualidade, segurança, eficácia 

 

DR. FLÁVIO LUIZ YARSHELL 

 

- Tema entrou na pauta de relevância. 

- PE surge num contexto de grande divergência – a visão dos 

magistrados é uma, a dos advogados é outra. O PE tem sido 

instrumento perverso nesse contexto de desentendimento. O PE 

passa a ser mais uma ferramenta para o não conhecimento do 

processo/recurso, para ser instrumento de gerenciamento visando 

zerar os estoques (e não para ser instrumento de efetividade). 

- O problema não é do advogado, mas, antes disso, é um problema 

do cidadão, de como a justiça é administrada. 

- necessidade de provocar o diálogo entre magistratura e advocacia 

para que esses problemas sejam trazidos e debatidos 

- Necessidade de projetar todas as regras de processo ao PE; de dar 

tratamento principiológico ao tema. 

- Processo “tabular” afeta, por exemplo, o ônus de demandar. 

- informatização de tribunal é diferente de PE, como também é 

diferente de digitalização – com diferenças em matéria de 

competência. 

- 3 preocupações diversas. 

1. Implantação do PE: o PE não pode ser instrumento de injustiça 

(zerar estoque, atingir meta, etc). O PE, a tecnologia, deve estar a 

serviço da qualidade dos julgamentos, do aprimoramento da justiça, 

do jurisdicionado 
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- qual o papel da oralidade no PE? O juiz irá examinar todos os 

documentos e peças eletrônicas? 

- final do PE é um homem – sempre haverá o trabalho do advogado, 

do juiz. 

2. Consulta e fluência de prazo: acesso já gera fluência do prazo, mas 

isso deve ser informado antes.  

3. Não pode haver deslealdade com o advogado e com o 

jurisdicionado. 

 

 

DEBATES 

 

- Não há diferença quanto à cognição no PE e no processo físico – o 

PE suprime as etapas dos autos no escaninho (etapas “mortas” do 

processo). O PE não altera o objeto a ser conhecido e nem aquele 

que vai conhecê-lo; 

- Desafios para o Poder Judiciário: eliminação de boa parte do 

número de servidores com o PE; 

- limitações aos advogados com necessidades especiais (cegos, 

deficientes auditivos), aos advogados mais idosos; 

- cada Tribunal poder regulamentar o seu procedimento; 

- necessidade do diálogo entre advocacia e magistratura; 

- buscar um ponto médio: melhoria do Poder Judiciário (considerado 

moroso e pouco confiável) é necessária e celeridade. Buscar um 

ponto de equilíbrio entre celeridade e eficiência. Dar tratamento ao 

fato de que entram mais processos do que são julgados. 

- Causas repetitivas e processos de massa – necessidade de busca de 

soluções para essa questão. 

- Sentenças “eletrônicas” – o próprio sistema detecta se o caso é 

semelhante ao precedente já julgado para proferir sentença 

“eletrônica” – “inteligência artificial” 

- informatização tem um limite do quanto pode acelerar o processo – 

os problemas são bem mais profundos 
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- Informatização tem que funcionar, não pegar ninguém de surpresa. 

A tecnologia existe mas o problema é cultural. Informática pode fazer 

muito bem, o problema é o como isso é feito. 

- informatização não pode ser projeto pessoal de nenhuma 

autoridade – deve ser um projeto de longo prazo em favor do 

jurisdicionado 

- PE não pode ser utilizado para criar mais óbices ao conhecimento e 

julgamento dos processos – “óbices eletrônicos” na linha da 

jurisprudência defensiva. 

- Tribunais não pode legislar em matéria processual como vem 

fazendo 

- Ausência de assinaturas – como ter certeza do conteúdo, da 

realização do ato, como ir atrás de uma testemunha que faltou com a 

verdade mas que não assina nada 

- enorme gasto público para implantar os sistemas e corremos o risco 

desses sistemas ficarem obsoletos ou de serem superados pela 

unificação de sistema 

- nem todos os temas conseguem ser judicializados para discutir o 

tema do PE – as reações terão que ser pontuais. O jeito é fazer 

artigos e iniciar o diálogo. 

 
 


