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GP. 123/2018 
Ref.: sistema PJe. Publicação de Portaria. Suspensão de prazos. 
 

São Paulo, 24 de maio de 2018. 

 
A Sua Excelência o Senhor  

Desembargador Wilson Fernandes 
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região 

São Paulo, SP 
 

 

Senhor Presidente,  

 

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São 

Paulo, em face da persistência da instabilidade do PJe, que tem gerado 

aflitiva insegurança para os usuários, dentre eles advogados que têm 

manifestado a esta Entidade a impossibilidade do acesso até mesmo pela 

madrugada, vem à presença de Vossa Excelência requerer sejam adotadas 

medidas de urgência para o pleno funcionamento do sistema.    

Durante toda a presente semana seguem 

ocorrendo episódios de instabilidades que impedem o regular peticionamento 

e a prática quotidiana de atos processuais, estando plenamente 

caracterizadas as hipóteses de indisponibilidade do sistema PJe previstas no 

artigo 10 da Resolução nº 185 do CNJ, em razão da falta de oferta ao público 

externo, diretamente ou por meio de webservice, dos seguintes serviços: I 

– consulta aos autos digitais; II – transmissão eletrônica de atos processuais; 

III – acesso a citações, intimações ou notificações eletrônicas. 

Na reunião do Comitê Gestor do PJe realizada na 

data de ontem, presidida pelo Desembargador Jomar Luz Vassimon Freitas, 

estiveram presentes os representantes desta Secional, os advogados Otávio 

Pinto e Silva e Flávia Filhorini Lepique, tendo por principal assunto 

exatamente a instabilidade do sistema PJe no âmbito dessa Corte. 

Os técnicos informaram que estão trabalhando 

incessantemente para identificar e solucionar os problemas que vêm 

ocorrendo, em decorrência da implantação de nova versão do sistema, 

acrescentando que as dificuldades estão atingindo tanto usuários externos 

quanto internos. 

Independentemente das medidas que estão 

sendo adotadas, esta Secional São Paulo da OAB apresentou o requerimento 

para que o Tribunal cumpra o disposto no artigo 10, incisos III e IV da 

Resolução nº 185 do CSJT, de modo a proceder à "juntada automática do 

relatório de indisponibilidade nos processos" e o "registro automático da 
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prorrogação dos prazos processuais", como forma de minorar os prejuízos 

causados à Advocacia. 

Foi-nos esclarecido que a versão atual do PJe 

ainda não dispõe dessas funcionalidades, uma vez que a referida Resolução, 

publicada em março de 2017, prevê um prazo de 24 meses para a adequação 

do sistema aos seus termos (art. 64). 

Nossos representantes sugeriram, então, que o 

Tribunal agilize ao máximo a identificação das situações de instabilidades e 

disponibilize em seu site, no “relatório de indisponibilidade”, as necessárias 

informações aos usuários a respeito das normas que regem a prorrogação 

de prazos para o dia útil posterior (nos termos das Resoluções 185 do CNJ, 

185 do CSJT e do art. 10, §2º, da Lei nº 11.419/2006), a fim de dar maior 

segurança à Advocacia, o que foi acolhido pelo Comitê. 

Ficou estabelecido, ainda, que será apresentado 

ao Comitê relatório com os resultados do plano de ação regional, para 

discussão em próxima reunião, com vistas à melhoria de sua qualidade, 

eficiência e eficácia. No entanto, tendo em vista a situação emergencial em 

que nos encontramos e a justa apreensão da Advocacia de que as soluções 

técnicas não serão alcançadas em curto prazo, esta Secional roga a essa          

E. Presidência a imediata publicação de portaria com a suspensão de todos 

os prazos processuais até a efetiva regularização do sistema. 

Na certeza de que Vossa Excelência dedicará especial 

atenção ao pleito ora veiculado, renovamos no ensejo os nossos protestos 

de respeito e apreço.  

 
 

 

 

Marcos da Costa 
Presidente 


