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EXMO. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

A ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO RIO DE JANEIRO – 

AMAERJ, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 40.422.305/0001-

06, com sede na Rua Dom Manuel, nº 29, sala 104, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20010-

090, representada por seu Presidente abaixo assinado, vem expor, para ao final requerer, o que 

se segue: 

 

No dia 22 de outubro de 2020, a AMAERJ protocolizou requerimento junto 

ao CGTIC, cuja cópia segue em anexo, aduzindo uma série de inconsistências no sistema PJe 

que estão trazendo prejuízo à prestação jurisdicional nos Juizados Especiais Cíveis.  

 

O que se observa, em apertada síntese, é que: 

 

I)  a expansão do sistema PJe em diversos Juizados Especiais foi prematura, 

já que iniciada antes da conclusão da configuração do respectivo fluxo no âmbito do projeto 

piloto, em andamento no Juizado Especial Cível de Maricá. 

 

Assim é que, somente no dia 23/10, última sexta-feira, o Conselho Recursal 

recebeu o primeiro recurso vindo do Juizado Especial de Maricá (cuja implantação do PJe 
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ocorreu em dezembro/2019, como projeto piloto). Frise-se: apenas após quase um ano desde a 

implantação do projeto piloto do PJe foi que o Juizado de Maricá pode fazer a remessa de um 

único recurso ao Conselho Recursal, por motivo de inconsistências técnicas do PJe. 

 

Tendo em vista que os Juizados Especiais Cíveis remetem, em média, 6.000 

recursos inominados mensalmente ao Conselho Recursal, e que ainda não foi dada uma forma 

efetiva de solução, seja ela transitória ou definitiva, para os atos de remessa e retorno de 

recurso inominado, pode-se ter uma ideia do volume abissal de processos represados 

(aguardando possibilidade de remessa ao Conselho Recursal) que irão gerar forte impacto não 

só na celeridade e na efetividade jurisdicional, como também nas estatísticas de julgamento 

do nosso Tribunal. 

 

II) Além do problema grave relacionado aos recursos, também se constata 

que o PJe foi expandido a diversos Juizados Especiais sem que tenha havido a instalação de 

ferramenta que permita a distribuição por prevenção, fundamental para verificação por parte 

dos juízes sobre a ocorrência de litispendência e fraudes, práticas comuns nos Juizados 

Especiais, dado o elevado volume de distribuição mensal. Registre-se neste ponto que os 

Juizados Especiais Cíveis de Nova Iguaçu, por exemplo, recebem mensalmente, em média, 

1.000 processos novos cada um. 

 

III) No que toca ao “acesso dos magistrados” ao sistema PJe, tem-se que o 

“Perfil de Magistrado” somente permite que o juiz titular tome conhecimento dos processos 

que estão no gabinete (conclusos ou para assinatura). 

 

Os processos que estão em cartório, seja no processamento, digitação, ou 

qualquer outra tarefa, só podem ser verificados no perfil dos servidores. 

 

Em outras palavras, pela configuração atual do PJe, e que vem sendo 

expandida pelos diversos Juizados do nosso Tribunal, o juiz titular não tem qualquer meio 

para verificar ou fiscalizar os processos que compõem o acervo da serventia, o que viola 
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princípios básicos de administração e gestão, além de impossibilitar, ao que parece, a 

realização de qualquer fiscalização ou correição.  

 

IV)  O PJe não tem ainda software que permita a extração de relatórios 

estatísticos. Ou seja, pela configuração atual do PJe, e que vem sendo expandida pelos 

diversos Juizados do nosso Tribunal, não existe a possibilidade de controle de Meta 1, autos 

paralisados, número de sentenças proferidas, processos aguardando audiência, processos 

aguardando projeto de sentença... 

 

 

 V) Por fim, tem-se ainda que os servidores e magistrados precisam de 

treinamento para manejo do novo sistema, o que não vem sendo feito de forma planejada e 

simultânea à expansão do PJe pelos Juizados Cíveis do Estado. 

 

Isto posto, requer a AMAERJ a suspensão da implantação do PJe, até que: i) 

seja concluído o fluxo no projeto piloto, com a solução definitiva e efetiva para a remessa 

e retorno de recursos ao Conselho Recursal; e ii) sejam sanados os demais problemas 

apontados neste requerimento, bem como naquele enviado ao CGTIC. 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2020. 

 

Felipe Carvalho Gonçalves da Silva 

Presidente da AMAERJ 

 

mailto:contato@amaerj.org.br

