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OFÍCIO OABJF Nº 030/2021 

 Assunto: FALHAS DE ACESSO AO 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: 

 

Conforme se pode extrair do Aviso Conjunto 48/PR/2021, foram 

suspensos os prazos processuais eletrônicos entre os dias 29 de abril de 2021 a 04 de 

maio de 2021, decorrente do reconhecimento por parte deste tribunal, da ocorrência 

de falhas sistemáticas do Processo Judicial Eletrônico. 
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Ocorre que, nos dias 04 e 06 de maio já constam certidões de 

indisponibilidade no sítio https://www.tjmg.jus.br/pje/certidao-de-

indisponibilidade/, demonstrando que as falhas persistem. 

 

Ademais, esta subseção vem recebendo relatos de que durante o final 

de semana e hoje, o sistema permanece com falha em suas funcionalidades e de 

acesso. 

 

Emérito Presidente, não há como se garantir o devido acesso a justiça 

sem que para isso o PJE esteja em pleno funcionamento. Em sendo mantidas apenas 

as prorrogações dos prazos através de expedição de certidões de indisponibilidade, 

configura grave prejuízo ao jurisdicionado e o acumulo vários de prazos processuais 

em um único dia, o que não pode acontecer. 

 

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 

digne a suspender os prazos processuais eletrônicos até que as falhas do PJE sejam 

plenamente corrigidas. 

 

https://www.tjmg.jus.br/pje/certidao-de-indisponibilidade/
https://www.tjmg.jus.br/pje/certidao-de-indisponibilidade/
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Tais requerimentos visam ainda garantir o pleno exercício 

profissional dos advogados e, acima de tudo resguardar o contraditório e a ampla 

defesa, princípios constitucionais basilares do ordenamento jurídico brasileiro. 

 

Certos de podermos contar com esta culta Presidência, renovamos os 

protestos de estima e consideração. 

 

Juiz de Fora, 10 de maio de 2021. 

 

 

 

João Fernando Lourenço 

Presidente 

 

  

 

 


