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IMPORTANTE OBSERVAR

PREZADOS CLIENTES

ATENÇÃO A NOVA SISTEMÁTICA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS POR FORÇA DO 
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - - PJE

O Conselho Superior da Justiça do Trabalho através da Resolução nº 94, de 23 

de março de 2012, instituiu o Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-

JT.

O sistema  Processo Judicial  eletrônico (PJe)  é um software elaborado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a partir da experiência e com a colaboração de diversos 

tribunais brasileiros.

O  objetivo  principal  buscado  pelo  CNJ  é  elaborar  e  manter  um  sistema  de 

processo judicial eletrônico capaz de permitir a prática de atos processuais pelos magistrados, 

servidores e demais participantes da relação processual diretamente no sistema, assim como o 

acompanhamento desse processo judicial, independentemente de o processo tramitar na Justiça 

Federal, na Justiça dos Estados, na Justiça Militar dos Estados e na Justiça do Trabalho.

Além desse grande objetivo,  o  CNJ pretende fazer  convergir  os esforços dos 

tribunais brasileiros para a adoção de uma solução única, gratuita para os próprios tribunais e 

atenta para requisitos importantes de segurança e de interoperabilidade, racionalizando gastos 

com elaboração e aquisição de softwares e permitindo o emprego desses valores financeiros e de 

pessoal em atividades mais dirigidas à finalidade do Judiciário: resolver os conflitos.

Pois bem, este sistema entra em funcionamento na Justiça do Trabalho da 1ª 

Região em 29/01/2013, mudando com isso todo o procedimento, já que todos os processos novos 

serão virtuais, com a finalidade de extinguir processos físicos em algum tempo, ou seja, teremos 

uma grande mudança principalmente quanto à apresentação de documentos com as defesas e 

com as iniciais, já que não serão mais recebidos documentos físicos.



Assim, os documentos juntados com as iniciais, defesas ou qualquer outra peça 

processual  deverão  ser  apresentados  por  meio  eletrônico  e  por  tal  razão  deverão  estar 

scaneados nos padrões exigidos pelo sistema, sob pena de não serem aceitos, conforme artigo 

12 da Resolução supra citada.

Do Funcionamento do Sistema

Art.  12. O sistema receberá arquivos com tamanho máximo de 1,5 megabytes e apenas nos 

seguintes formatos:

I  - arquivos de texto, no formato PDF (portable document format), com resolução máxima de 300 

dpi e formatação A4.

II  - arquivos de áudio, no formato MPEG-1 ou MP3 (Moving Picture Experts Group).

III  - arquivos de áudio e vídeo (AV), no formato MPEG-4 (Moving Picture Experts Group).

IV  - arquivos de imagem, no formato JPEG (Joint Photographic Expertes Group), com resolução 

máxima de 300 dpi.

§ 1°  Partes ou terceiros interessados desassistidos de advogados poderão apresentar  peças 

processuais e documentos em papel, segundo as regras ordinárias, nos locais competentes para 

o recebimento, que serão digitalizados e inseridos no processo pela Unidade Judiciária.

§ 2º O sistema de armazenamento dos documentos digitais deverá conter funcionalidades que 

permitam identificar o usuário que promover exclusão, inclusão e alteração de dados, arquivos 

baixados, bem como o momento de sua ocorrência. 

Fonte:  Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho,  Brasília,  DF, n.  946,  26 mar.  2012.  Caderno 

Jurídico do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, p. 5-12.

§ 3º A parte ou o advogado poderá juntar quantos arquivos se fizerem necessários à ampla e 

integral  defesa de seus interesses,  desde que cada um desses arquivos  observe o limite  de 

tamanho máximo fixado no caput deste  artigo.

Art.  13.  Os  documentos  produzidos  eletronicamente,  os  extratos  digitais  e  os  documentos 

digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça do Trabalho e seus auxiliares, pelos 

membros do Ministério Público, pelas  procuradorias e por advogados públicos e privados têm a 



mesma  força  probante   dos  originais,  ressalvada  a  alegação  motivada  e  fundamentada  de 

adulteração.

§  1º  Incumbirá  à  parte  zelar  pela  qualidade  dos  documentos  juntados  por  qualquer   meio, 

especialmente quanto à sua legibilidade, para o que se  recomenda não utilizar papel reciclado, 

em virtude de dificultar a respectiva visualização posterior.

§ 2º Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no caput deste artigo, deverão ser 

preservados pelo seu detentor até o trânsito em  julgado da sentença ou, quando admitida, até o 

final do prazo para propositura de ação rescisória.

§ 3º.....

§ 4º Os documentos cuja digitalização mostre-se tecnicamente inviável devido ao grande volume 

ou por motivo de ilegibilidade deverão ser apresentados em secretaria no prazo de 10 (dez) dias 

contados do envio  de petição eletrônica comunicando o fato.  Após o trânsito  em julgado,  os 

referidos documentos serão devolvidos, incumbindo-se à parte preservá-los, até o final do prazo 

para propositura de ação rescisória, quando admitida.

Portanto,  ressaltamos  aos  nossos  prezados  clientes  que  face  às  mudanças 

implementadas  pelo  referido  Sistema  é  de  sua  responsabilidade  encaminhar,  a  partir  de 

29/01/2013, todos os documentos necessários que acompanharão as defesas ou qualquer outra 

peça processual, nos exatos parâmetros exigidos nos artigos 12º e 13º da Resolução nº 94, de 23 

de março de 2012.

Ressalte-se, ainda, que não observância dos parâmetros acima aduzidos serão 

de única exclusiva responsabilidade de cada parte.

Nossa organização coloca à disposição para orientação e elucidar  dúvidas os 

seguintes profissionais:

1) Guilherme Kling tel: 2533-1262 ramal 220 – cel: 9807-6860

2) Leandro Corrêa tel: 2533-1262 ramal 249 – cel: 8352-8666



Indicamos nosso parceiro para Suporte Técnico em informática – Empresa GMPT Consultoria 

LTDA – email: suporte@gmpt.com.br ou através de seus representantes: Sérgio Losada tel: 

9941-4932 e Joel Barbosa tel: 9811-6684

Segue abaixo utilitários que podem auxiliar a digitalização de documentos nos 

formatos requeridos pelo PJE.

Geração/Conversão em PDF 

http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/

Visualizador PDF http://get.adobe.com/br/reader/

Visualizador de Áudio MP3 e Vídeo MPEG-4 : http://www.videolan.org/vlc/

Rio de Janeiro, 25 de Janeiro de 2013.
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