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Ofício nº 3077 / 2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE

Palmas, 13 de maio de 2020.

Excelentíssimo Senhor
Ministro HUMBERTO MARTINS
Corregedor-Nacional de Justiça / Conselho Nacional de Justiça
Brasília - DF

Assunto: Informações (0003207-36.2020.2.00.0000).

(SEI nº 20.0.000006475-1)

Senhor Ministro Corregedor-Nacional de Justiça,

Com meus cordiais cumprimentos, em cumprimento à decisão proferida nos
autos do Pedido de Providências nº 0003207-36.2020.2.00.0000, em que o advogado Jander
Araújo Rodrigues reclama sobre a consulta pública no sistema eProc/Nacional, encaminho a
Vossa Excelência os esclarecimentos solicitados.

O  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do Tocantins  utiliza,  para  tramitação  dos
processos judiciais, o sistema eletrônico eProc/TJTO, desenvolvido pelo Tribunal Regional
Federal da 4ª Região e, em janeiro do corrente ano, foi feita a migração do sistema para o
eProc/Nacional.

Em meados do mês  de março próximo  passado, o  sistema  eproc  passou a
funcionar muito lentamente.

Investigando  o  ocorrido,  o  Tribunal  de  Justiça,  depois  de  muito  custo,
inclusive com auxílio de uma empresa contratada, conseguiu descobrir que uma empresa que
presta serviço de consultas processuais  estava utilizando robôs  para  executar  a  opção de
consulta pública do eproc, causando lentidão até o travamento do sistema.

Em consequência dessa instabilidade, a Presidência do Tribunal de Justiça, a
pedido da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Tocantins, Procuradoria Geral de
Justiça  e  Defensoria  Pública,  teve  que  suspender  os  prazos  processuais  por  duas  vezes,
gerando atrasos na prestação jurisdicional.
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A  fim  de  tentar  manter  o  sistema  eproc  estável,  enquanto  se  busca  uma
solução, a Presidente da Comissão Auxiliar do eProc, Desembargadora Jacqueline Adorno,
autorizou a desabilitação temporária da opção "consulta pública", após o que o sistema eproc
passou a funcionar normalmente.

Chegou  ao conhecimento  deste  Tribunal  de  Justiça  que  a  empresa,  a  qual
utiliza robôs para pesquisa em sistemas eletrônicos, esteve fazendo lobby junto à OAB-TO,
para intervir junto ao Tribunal, e solicitando que cidadãos ligassem a este Tribunal, várias
vezes por dia, apresentando reclamações pela Ouvidoria Judiciária e pela Corregedoria Geral
de Justiça, para forçar a habilitação da funcionalidade "Consulta Pública", mesmo antes que
uma solução tecnológica seja encontrada para evitar o travamento do sistema.

Esclarecemos, todavia, que as informações relativas aos processos podem ser
obtidas por qualquer pessoa que seja cadastrado no sistema eproc por meio dos telefones das
respectivas escrivanias - os quais podem ser obtidos no sítio eletrônico deste Tribunal -, que,
mesmo  em  período  de  pandemia  e  de  teletrabalho  compulsório,  estão  em  pleno
funcionamento e atendimento.

Nesse  momento,  em  que  se  está  em  regime  de  teletrabalho  compulsório,
julgando remotamente mais  de  2.000 processos  nas  câmaras,  em quatro sessões   abertas
semanalmente,  não  entendemos  prudente  disponibilizar  novamente  a  consulta  pública  e
arriscar a paralisação do sistema e, como consequência, ter que decretar novas suspensões de
prazo.

Ressaltamos,  Excelência,  que  o  Poder  Judiciário  do  Estado  do  Tocantins
trabalha  diuturnamente  na  busca  de  solução  para  o  problema  relatado  e  a  Diretoria  de
Tecnologia da Informação deste órgão apresentou uma previsão de que até dia 24 de maio de
2020 a funcionalidade "Consulta Pública" poderá ser novamente disponibilizada aos usuários.

Certo de  contar  com vossa  compreensão, aproveito  para externar  votos  de
estima e consideração.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por Desembargador Helvécio de Brito Maia Neto,
Presidente, em 13/05/2020, às 17:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando
o código verificador 3136346 e o código CRC A708358E.
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