
 
 
 
 
 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
REQUERENTE: TDP/OAB/CE
REQUERIDO: JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL
NO BRASIL QUE UTILIZAM OS SISTEMAS PJE,
CRETA e PROJUDI.
PROPONENTE: ANTONIO CLETO GOMES
 
EMENTA: PUBLICAÇÃO DAS DECISÕES
JUDICIAIS NO DIÁRIO DA JUSTIÇA.
DISPONIBILIZAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS
NOS SISTEMAS PJE, CRETA e PROJUDI.
INEXISTÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NOS DIÁRIOS
OFICIAIS ELETRÔNICOS. ILEGALIDADE
CONFIGURADA. Os atos judiciais praticados pelos
Magistrados e disponibilizados nos sistemas PJE,
CRETA e PROJUDI ou qualquer outro sistema, não
são suficientes justificar as intimações das partes e
dos advogados, devendo a Justiça Brasileira
publicar as suas decisões em Diários Oficiais
Eletrônicos, sob pena de nulidade. Inteligência dos
arts. 37, 93 e 125, da CF/88, arts. 1º, 2º e 3º, da Lei
nº 11.419/2016, dos arts. 188, 189, 194, 195, 196,
197, 199 e § 3º, do art. 205, do NCPC. Ilegalidade
e/ou inconstitucionalidade da Resolução nº
235/2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ -
Pedido de Providências deferido. ACÓRDÃO:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os membros do TDO/OAB/CE, por unanimidade de
votos, pela formalização de procedimento perante ao
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no sentido de
alterar a Resolução nº 234/2016, a fim de que a
matéria seja normatizada em Todo o Brasil.
Fortaleza, 10 de abril de 2018. Antonio Cleto
Gomes. Proponente.
 
 

Antonio Cleto Gomes
Proponente

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
REQUERENTE: PRESIDENTE DO TDP/OAB/CE
REQUERIDO: JUSTIÇA FEDERAL e JUSTICA
ESTADUAL – PJE, CRETA e PROJUDI
PROPONENTE: ANTONIO CLETO GOMES

 
 
O Tribunal de Defesa das Prerrogativas e

Valorização da Advocacia- TDP/OAB/CE tomou
conhecimento de que o Órgãos das Justiças
Estaduais e Justiça Federal que utilizam os sistemas
PJE, CRETA e PROJUDI, com exceção da Justiça



do Trabalho, não publicam as decisões judiciais em
Diários Oficiais Eletrônicos.

 
 
Em decorrência deste fato os advogados

são obrigados a acessar todos os sistemas,
diariamente, a fim de verificar se houveram
intimações através da disponibilização das decisões
em cada sistema e em cada Estado do Federação.

 
 
É o relatório.
 
 
Pedido de Providência em pauta para a

próxima sessão de julgamento do TDP/OAB/CE,
quanto a matéria será deliberada.

 
 
Fortaleza, 10 de abril de 2018
 
 
     Antonio Cleto Gomes
              Proponente
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A Lei nº 11.419/2006 dispôs sobre a

informatização do processo judicial, como se infere
do art. 1º, que teve o seguinte teor:

 
Art. 1º - O uso de meio eletrônico
na tramitação de processos
judiciais, comunicação de atos e
transmissão de peças processuais
será admitido nos termos desta
Lei.
§ 1o Aplica-se o disposto nesta
Lei, indistintamente, aos processos
civil, penal e trabalhista, bem como
aos juizados especiais, em
qualquer grau de jurisdição.
§ 2o Para o disposto nesta Lei,
considera-se:
I - meio eletrônico qualquer forma
de armazenamento ou tráfego de
documentos e arquivos digitais;
II - transmissão eletrônica toda
forma de comunicação a distância
com a utilização de redes de
comunicação, preferencialmente a
rede mundial de computadores;
III - assinatura eletrônica as



seguintes formas de identificação
inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em
certificado digital emitido por
Autoridade Certificadora
credenciada, na forma de lei
específica;
b) mediante cadastro de usuário no
Poder Judiciário, conforme
disciplinado pelos órgãos
respectivos.

 
Os arts. 4º e 5º, da referida Lei, dispôs de

forma detalhada como deveria ocorrer a
comunicação eletrônica dos atos processuais,
quando rezam que:

 
Art. 4o Os tribunais poderão criar
Diário da Justiça eletrônico,
disponibilizado em sítio da rede
mundial de computadores, para
publicação de atos judiciais e
administrativos próprios e dos
órgãos a eles subordinados, bem
como comunicações em geral.
(...)
§ 2o A publicação eletrônica na
forma deste artigo substitui
qualquer outro meio e publicação
oficial, para quaisquer efeitos
legais, à exceção dos casos que,
por lei, exigem intimação ou vista
pessoal.
(...)
§ 5o A criação do Diário da Justiça
eletrônico deverá ser
acompanhada de ampla
divulgação, e o ato administrativo
correspondente será publicado
durante 30 (trinta) dias no diário
oficial em uso.
 
Art. 5o As intimações serão feitas
por meio eletrônico em portal
próprio aos que se cadastrarem na
forma do art. 2o desta Lei,



dispensando-se a publicação no
órgão oficial, inclusive eletrônico.
§ 1o Considerar-se-á realizada a
intimação no dia em que o
intimando efetivar a consulta
eletrônica ao teor da intimação,
certificando-se nos autos a sua
realização.
 
 
 
§ 2o Na hipótese do § 1o deste
artigo, nos casos em que a
consulta se dê em dia não útil, a
intimação será considerada como
realizada no primeiro dia útil
seguinte.
§ 3o A consulta referida nos §§ 1o
e 2o deste artigo deverá ser feita
em até 10 (dez) dias corridos
contados da data do envio da
intimação, sob pena de considerar-
se a intimação automaticamente
realizada na data do término desse
prazo.
§ 4o Em caráter informativo,
poderá ser efetivada remessa de
correspondência eletrônica,
comunicando o envio da intimação
e a abertura automática do prazo
processual nos termos do § 3o
deste artigo, aos que manifestarem
interesse por esse serviço.
§ 5o Nos casos urgentes em que a
intimação feita na forma deste
artigo possa causar prejuízo a
quaisquer das partes ou nos casos
em que for evidenciada qualquer
tentativa de burla ao sistema, o ato
processual deverá ser realizado
por outro meio que atinja a sua
finalidade, conforme determinado
pelo juiz.
§ 6o As intimações feitas na forma
deste artigo, inclusive da Fazenda
Pública, serão consideradas



pessoais para todos os efeitos
legais.
 
 

Examinando as disposições contidas nos
arts. 1º, 4º e 5º, da Lei nº 11.419/2006, não resta
dúvida de que independentemente do sistema que
estiver sendo utilizado pela Justiça Estadual e
Federal no Brasil, todas as intimações originárias
dos referidos sistemas, deverão ser publicadas no
referido Diário.

 
O art. 37, da CF/88, adotou vários

princípios que deverão nortear a administração
pública de maneira geral, verbis:

 
 
Art. 37. A administração pública
direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:

 
 
Já o art. 125, da Carta Magna, determinou

que o Poder Judiciário deverá cumprir todos os
princípios previstos na CF/88:

 
 

Art. 125. Os Estados organizarão
sua Justiça, observados os
princípios estabelecidos nesta
Constituição.

 
 
O consagrado princípio da publicado dos

atos administrativos e/ou judiciais é medida que se
impõe, não podendo as partes ser obrigadas a
acessar todos os sistemas utilizados no País,
principalmente nos processos que tramitam pela
Justiça Estadual e Federal (PJE, CRETA e
PROJUDI).

 



A Constituição Federal, em seu art. 93,
dispôs sobre a publicidade dos atos administrativos
ou judiciais, quando assim dispôs:

 
Art. 93. Lei complementar, de
iniciativa do Supremo Tribunal
Federal, disporá sobre o Estatuto
da Magistratura, observados os
seguintes princípios:
(...)
IX todos os julgamentos dos
órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas
as decisões, sob pena de nulidade,
podendo a lei limitar a presença,
em determinados atos, às próprias
partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos
quais a preservação do direito à
intimidade do interessado no sigilo
não prejudique o interesse público
à informação;
 

Os arts. 188, 189, 194, 195, 196, 197 e
199 do Novo Código de Processo Civil, trataram as
intimações dos atos judiciais da seguinte forma:

 
 
Art. 188.  Os atos e os termos
processuais independem de forma
determinada, salvo quando a lei
expressamente a exigir,
considerando-se válidos os que,
realizados de outro modo, lhe
preencham a finalidade essencial.
 
Art. 189.  Os atos processuais são
públicos, todavia tramitam em
segredo de justiça os processos:
 
(...)
 
Art. 194.  Os sistemas de
automação processual respeitarão
a publicidade dos atos, o acesso e
a participação das partes e de



seus procuradores, inclusive nas
audiências e sessões de
julgamento, observadas as
garantias da disponibilidade,
independência da plataforma
computacional, acessibilidade e
interoperabilidade dos sistemas,
serviços, dados e informações que
o Poder Judiciário administre no
exercício de suas funções.
 
Art. 195.  O registro de ato
processual eletrônico deverá ser
feito em padrões abertos, que
atenderão aos requisitos de
autenticidade, integridade,
temporalidade, não repúdio,
conservação e, nos casos que
tramitem em segredo de justiça,
confidencialidade, observada a
infraestrutura de chaves públicas
unificada nacionalmente, nos
termos da lei.
 
Art. 196.  Compete ao Conselho
Nacional de Justiça e,
supletivamente, aos tribunais,
regulamentar a prática e a
comunicação oficial de atos
processuais por meio eletrônico e
velar pela compatibilidade dos
sistemas, disciplinando a
incorporação progressiva de novos
avanços tecnológicos e editando,
para esse fim, os atos que forem
necessários, respeitadas as
normas fundamentais deste
Código.
 
Art. 197.  Os tribunais divulgarão
as informações constantes de seu
sistema de automação em página
própria na rede mundial de
computadores, gozando a
divulgação de presunção de
veracidade e confiabilidade.



 
(...)
 
Art. 199.  As unidades do Poder
Judiciário assegurarão às pessoas
com deficiência acessibilidade aos
seus sítios na rede mundial de
computadores, ao meio eletrônico
de prática de atos judiciais, à
comunicação eletrônica dos atos
processuais e à assinatura
eletrônica.

 
Se ainda pairasse dúvidas, acerca da

publicação das decisões judiciais no Diário da
Justiça Eletrônico, o § 3º, do art. 205, do NCPC,
refutou todas as discussões, quando assim
determinou:

 
Art. 205.  Os despachos, as
decisões, as sentenças e os
acórdãos serão redigidos, datados
e assinados pelos juízes.
(...)
§ 3o Os despachos, as decisões
interlocutórias, o dispositivo das
sentenças e a ementa dos
acórdãos serão publicados no
Diário de Justiça Eletrônico.

 
 
O Conselho Superior da Justiça do

Trabalho - CSJT, atendendo a requerimento
formulado pelo Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil – OAB, editou a Resolução nº
128/2013 que em seu art. 2º determina o seguinte:

 
Art. 2º - O § 3º do art. 18 da
Resolução CSJT nº 94/2012 passa
a vigorar com o seguinte teor:
 
Art. 18 [...]
 
[...]
 
§ 3º As intimações endereçadas



aos advogados nos módulos de
primeiro e segundo graus, cuja
ciência não exija vista pessoal, as
inclusões em pautas de órgão
julgador colegiado e a publicação
de acórdãos deverão ser feitas via
Diário Eletrônico da Justiça do
Trabalho, hipótese em que a
contagem dos prazos reger-se-á
na forma prevista nos §§ 3º e 4º do
artigo 4º da Lei nº 11.419/2006.

 
Em decorrência da aludida Resolução

todas as intimações, inclusões em pauta de
julgamento e publicação de acórdão estão sendo
feitas através do Diário Eletrônico da Justiça do
Trabalho.

 
Com a devida máxima vênia, a Resolução

nº 234, de 13 de julho de 2019
(http://www.cnj.jus.br///images/atos_normativos/resol
ucao/resolucao_234_13072016_15072016134622.p
df), carece de ilegalidade e constitucionalidade, pois,
viola as disposições legais acima indicadas.

 
Assim, não resta nenhuma dúvida de que

o CNJ deverá reeditar nova RESOLUÇÃO, alterando
a Resolução nº 234/2016, determinando que a
Justiça Brasileira, independentemente do sistema
processual que adotar, deverá publicar as decisões
judiciais nos respectivos Diários da Justiça
Eletrônicos utilizados em cada Estado da
Federação, não produzindo mais quaisquer efeitos
às disponibilizações de decisões colocadas à
disposição dos interessados no PJE, CRETA e
PROJUDI ou qualquer outro sistema pela Justiça
utilizado.

 
É a proposição de submeto aos meus

ilustres pares.
 
Fortaleza, 10 de abril de 2018.
 
 
     Antonio Cleto Gomes
              Proponente
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