[RESOLVIDO] Peticionando com
MAC e e-SAJ e PJe
Tempos atrás publiquei um vídeo de minha autoria onde
esclareço de uma vez por todas como configurar e preparar um
Computador Mac para peticionamento. Informei que não
precisamos, como muitos “especialistas” dizem, de versões
atualizadas do Sistema Operacional, tanto que no meu MacBook
Pro rodo até hoje esta versão: 10.6.8.
Tudo ok para PJe. O grande desafio era peticionar no E-SAJ,
sistema utilizado no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e em todas as Comarcas do Estado. (E mais 10 Estados,
salvo engano). Isto porque a própria empresa desenvolvedora e
a Certisign informavam ser incompatível o sistema de
peticionamento para uso em computadores APPLE.
No dia 21/03/2015 em conversa com o Dr. Paulo Vestim Grande,
grande profissional do direito e com comprovada bagagem
tecnológica/técnica, com quem gosto muito de trocar impressões
sobre desafios ao processo eletrônico, foi-me informada uma
“técnica” que o mesmo descobrira, que permitiria utilizar MAC
para peticionar no e-SAJ. A técnica consiste em “logar” com
CPF e senha, e na fase 3 do procedimento (Anexar petições e
Documentos), conectar o certificado digital. Com isso, driblase a incompatibilidade na tela inicial de login, onde o
certificado, embora não seja reconhecido nesta tela inicial, é
reconhecido na fase do “Assinar e Enviar”.
Imediatamente sugeri que o mesmo produzisse uma video aula,
considerando a grande contribuição para toda a comunidade
jurídica. Assim foi feito e recebi em primeira mão a técnica
(https://www.youtube.com/watch?v=ejFXfoyM_5s) No vídeo, o
Professor faz um teste com uma petição intermediária. Confesso
que nunca havia pensado em tentar logar em outras fases do
peticionamento para ver se passava. Também ainda não fiz o

teste, mas com certeza está aí uma importantíssima notícia,
sobretudo para aqueles que ainda estavam usando o MAC como
brinquedo, diante das anunciadas incompatibilidades com os
sistemas da maçã.
Com isso, comprovamos que ao contrário do que as próprias
fabricantes de certificado digital e de sistemas afirmam, é
possível sim usar o seu computador Apple para peticionar tanto
no PJe como no e-SAJ. Agradeço ao amigo e parceiro do plano
força tarefa para inclusão do advogado no Processo Eletrônico,
Dr. Paulo Vestim Grande, pela preciosa, inestimável e
relevante contribuição oferecida a toda a Advocacia.
Aguardo as impressões e comentários dos colegas sobre o êxito
na aplicação da técnica!
Fonte:
http://prof-paulo.grande.adv.br/certificado-digital-no-esaj/
Seguem os vídeos:
1) Peticionando com MAC no PJe
2) Peticionando com MAC no e-SAJ
Até a próxima e nos adicione no WhatsApp (11) 984210995 (Grupo
Processo Eletrônico) ou no Facebook participe do Grupo
https://www.facebook.com/groups/processoeletronicobrasil/

