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OFÍCIO OABJF No. 024 /2021 

 Assunto: PROBLEMAS NAS INTIMAÇÕES REALIZADAS NO PJE 

  

 

Excelentíssimo Senhor Doutor  

Desembargador Gilson Soares Lemes 

Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 

 

 

A Ordem dos Advogados de Minas Gerais – Subseção de Juiz de 

Fora, através de seu Presidente, Dr. João Fernando Lourenço, bem como do 

Procurador Regional de Prerrogativas da OAB/MG, Dr. Giovani Marques Kaheler, 

vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, requerer em caráter de 

URGÊNCIA a análise dos termos a seguir expostos: 

 

Considerando a histórica parceria que norteia as relações 

institucionais existentes entre a Ordem dos Advogados de Minas Gerais – Subseção 

de Juiz de Fora e a Magistratura. 

 

Considerando que, desde o ano passado, o Processo Judicial 

Eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais vem enfrentando inúmeras 

indisponibilidades e instabilidades no acesso e em suas funcionalidades. 
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Considerando que, atualmente, diversos advogados têm informado 

que processos com intimação a serem realizadas no PJE, não estão constando no 

“Painel do Advogados – Expedientes”. 

 

Considerando que, ao acessar em “Menu – Expedientes”, nos autos 

do processo, constam intimações não disponibilizadas em “Painel do Advogados – 

Expedientes”. 

 

Considerando que o sistema de aviso de andamentos PUSH não 

funciona adequadamente desde o início da implantação do PJE. 

 

Considerando que é desumano e inviável que os advogados acessem 

individualmente e diariamente todos os processos para verificarem a existência de 

publicações, visando se certificar da não existência de intimação omitida em “Painel 

do Advogados – Expedientes”. 

 

Considerando que, apesar da Lei nº 11.419 de 2006, prever em seu art. 

5º, que as intimações em Processos Eletrônicos se darão em “portal próprio”, há a 

necessidade de se assegurar a preservação dos direitos fundamentais do cidadão 

previstos no art. 5º de nossa Carta Magna, mais especificamente em relação ao 

contraditório e ampla defesa (alínea LV). 

 

Considerando que o art. 4º da Lei nº 11.419 de 2006, prevê a 

possibilidade de intimação via Diário da Justiça Eletrônico (DJe) do próprio tribunal, 

que terá prevalência sobre quaisquer outros meios de intimação (§ 2º). 
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Considerando que a existência de omissões na disponibilização de 

intimações no “Painel do Advogados – Expedientes”, aliada a inexistência do 

funcionamento do sistema PUSH e também inexistência de publicação no DJe em 

processos eletrônicos, violam nitidamente o inciso LX, do art. 5º da CF, segundo o 

qual "A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa 

da intimidade ou o interesse social o exigirem". 

 

Considerando o art. 14 da Resolução 234/16 do Conselho Nacional de 

Justiça (que institui o Diário de Justiça Eletrônico Nacional-DJEN), segundo o qual: 

"Até que seja implantado o DJEN, as intimações dos atos processuais serão realizadas 

via Diário de Justiça Eletrônico (DJe) do próprio Órgão".  

 

Considerando também que o art. 6º, II, da mesma Resolução deixa 

claro que a regra se aplica, também, para processos eletrônicos em seu art. 6º que 

aduz “serão objeto de publicação no DJEN: (...) II - as intimações destinadas aos 

advogados nos sistemas de processo judicial eletrônico, cuja ciência não exija vista 

ou intimação pessoal". 

 

Considerando que a Justiça do Trabalho de todo o Brasil, há muito 

anos já realiza todas as intimações via DJe, conforme previsto na Resolução 94/12 do 

CSJT e suas alterações.  

 

Pelo exposto, a Ordem dos Advogados de Minas Gerais – Subseção 

Juiz de Fora requer à Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que se 
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digne a normatizar com URGÊNCIA junto a esta Egrégia Casa da Justiça, no sentido 

de determinar que todas as intimações processuais realizadas em processos físicos e 

eletrônicos sejam publicadas obrigatoriamente no Diário da Justiça Eletrônico. 

 

Tais requerimentos visam ainda garantir o pleno exercício 

profissional dos advogados e, acima de tudo de assegurar constitucional da  ampla 

defesa e contraditório dos cidadãos. 

 

Certos de podermos contar com esta culta Presidência, renovamos os 

protestos de estima e consideração. 

 

Juiz de Fora, 12 de abril de 2021. 

 

João Fernando Lourenço 

Presidente 

Ordem dos Advogados de Minas Gerais – Subseção Juiz de Fora 

 

 


