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1. Do Sistema de Processamento Eletrônico

Artigos 1.189 a 1.195
O Processo eletrônico compreende o conjunto de arquivos digitais (documentos e atos 
processuais) que são transmitidos, comunicados, consultados ou armazenados através de 
meio eletrônico.

O sistema utilizado como meio eletrônico de tramitação dos processos judiciais ou para realizar 
a comunicação dos atos e transmissão das peças processuais é o processamento eletrônico 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A atividade deve ser realizada nos sistemas 
internos por magistrados, servidores, funcionários e terceiros que sejam autorizados pelo 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

O uso inadequado desse sistema e que venha a causar prejuízo às partes ou à atividade 
jurisdicional importará bloqueio do cadastro do usuário, sem prejuízo das penalidades legais.

Os arquivos digitais (documentos e atos processuais) digitalizados devem ser assinados 
ou rubricados no momento da digitalização ou da transmissão. Nesse último caso só pode 
ocorrer caso não tenham sido previamente assinados ou rubricados.

Os documentos digitalizados possuem o mesmo valor que os originais, salvo em casos em 
que seja fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização. Os 
documentos originais (armazenados no servidor do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo) deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para interposição da 
ação rescisória.

Do Protocolo de Petições Intermediárias
ARTIGOS 1.220 A 1.222

PETICIONAMENTO FÍSICO PETICIONAMENTO ELETRÔNICO

O processo ocorre de maneira física (escrita) O processo ocorre de maneira virtual

Art. 1.221. Ressalvado o disposto neste capítulo, os Setores de Protocolo do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo não poderão receber petições e papel dirigidos aos processos que tramitam eletronicamente.

No caso de recebimento indevido, cabe ao Setor de Protocolo de origem cancelá-lo e intimar 
o peticionário através do Diário da Justiça Eletrônico – DJE para retirada da petição.
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