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Pedido de Providências n.Q 012.152.0064/2020.

Requerente: Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso do Sul.
Assunto: Criação de mecanismo para comunicação com magistrados.

Vistos, etc.

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso do Sul, através de seu

Presidente Dr. Mansur Elias Karmouche, solicitou a criação de mecanismo que facilite a
interlocução direta entre magistrados e advogados pela via eletrônica.

Argumenta, em apertada síntese, que o Conselho Nacional de Justiça editou ato

normativo recomendando aos Tribunais de Justiça a criação de canais para atendimento virtual à

advocacia e à sociedade, mesmo depois que acabar o período de Pandemia Sars-CoV-2.

Instada a se manifestar, a Secretaria de Tecnologia da Informação sugeriu a

utilização da ferramenta de agendamento já empregada para organização, por exemplo, das

videoconferências entre as comarcas do Estado e também com os Presídios. Consignou, ainda, que

a gestão da agenda, confirmação ou rejeite dos agendamentos, poderia ficar a cargo da assessoria

de cada magistrado.

É o relatório. DECIDO.

Écerto que as medidas de distanciamento social, implementadas até o momento,
são essenciais para combater a Pandemia da Sars-CoV-2. Por outro lado, é inegável que, desde o

início, elas resultaram em grandes desafios para que o Poder Judiciário pudesse continuar a

exercer, de forma eficiente, suas atividades, realizando os atendimentos que a Constituição Federal

e as leis prevêem. Isto porque, em um primeiro momento, as medidas adotadas dificultaram a

realização de atos de atendimento às partes, membros do MP, advogados e outros profissionais do

sistema de justiça, até que se operacionalizou as videoconferências.

Nesse contexto, pode-se afirmar que parte significativa destes problemas foi

resolvida com a edição de ato normativo que permitiu que as unidades jurisdicionais de primeiro

grau realizem audiências através do sistema de videoconferência e com a regulamentação do

julgamento virtual nas turmas deste Tribunal e também das Turmas Recursais Mistas.

Além disso, foram atualizados os canais de comunicação de todas as unidades

judiciais e administrativas, disponibilizando, além telefone e e-mail funcional da serventia,
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também contatos da assessoria dos magistrados para que houvesse o atendimento necessário às
partes, seus patronose demais atores do sistema de justiça.

Foi exatamente referendando a necessidade desses atendimentos é que sobreveio
a Recomendação-CNJ n.Q 70/2020, que indica a criação de canal exclusivo para atendimento virtual
aos advogados, procuradores, defensores públicos, membros do Ministério Público e da Polícia
Judiciária, bem como das partes.

E esse atendimento, como não poderia deixar de ser, é algo que pode e deve ser
pensado e implementado como política definitiva e perene do Poder Judiciário. Apar de todas as
dificuldades e desafios impostos pela COVID-19, é inegável que todas as instituições, sejam
públicas ouprivadas, acabaram por sofrer um processo dematuração e adaptação inevitável, como
forma de viabilizar a continuidade das atividades, dos serviços prestados eda própria existência.

Nesse contexto, a utilização da tecnologia de informática para realização de
audiências, reuniões, sessões de julgamento, entre outros atos, foi uma conquista importante que o
Poder Judiciário alcançou como forma de manter o serviço jurisdicional a toda população
brasileira.

Esse atendimento, que se mostrou eficaz e seguro em sua grande maioria, trouxe
facilidades também para as partes, advogados e demais integrantes do sistema de Justiça, na
medida em que permite que seja realizado com os seus interlocutores em qualquer lugar, bastando
o acesso à rede mundial de computadores.

Particularmente no âmbito do Mato Grosso do Sul, trata-se de Estado com

milhares de quilômetros de extensão, havendo comarcas que se distanciam há mais de 500 km da

capital. Esse quadro, inclusive amparado pelo princípio da cooperação, exige do Poder Judiciário a
adoção de mecanismos que possibilitem que o atendimento possa ser feito, de forma definitiva,
também por plataformas de vídeo, evitando que advogados e outros profissionais do sistema de
Justiça tenham que se deslocar por centenas de quilômetros para despacharem um processo com
algum magistrado.

E bem verdade que esse tipo de atendimento necessita ser regulamentado com
atenção e prudência, no intuito de evitar abusos e buscar contemplar advogados e outros

profissionais do sistema de Justiça que realmente justifiquem, pela distância ou por algum outro
motivo razoável, a impossibilidade de comparecimento ao ato. Assim, sem dúvida nenhuma essa

facilitação atingirá quem realmente faz jus a esse atendimento, evitando-se abusos.
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Importante observar, ainda, que a medida pode ser atendida de forma eficiente e

sem a necessidade de investimentos por parte deste Sodalício, porquanto a Secretaria de tecnologia

da Informação possui ferramenta capaz de gerenciar, de forma simples e prática, os horários de

atendimento pelo magistrado, tal como já é feito para audiência pelo sistema de videoconferência.

Ademais disso, o contato entre os profissionais e o magistrado não necessita de

grandes formalidades ou de gravação do ato, mas apenas definição de horário para que não haja

concomitância com seus demais compromissos, ficando a cargo de cada magistrado designar a

data e o horário para o atendimento.

Diante do exposto, defiro o pedido articulado pela OAB/MS e determino a

Secretaria de Tecnologia da Informação que implemente, com a maior brevidade possível, o

sistema para a gestão da agenda dos magistrados, ficando a cargo da equipe de assessoria de cada

juiz o controle dos horários de atendimento.

A Assessoria Jurídico Legislativa para editar ato normativo regulamentando esse

atendimento, observadas as diretrizes aqui decididas.

Os profissionais que desejarem a interlocução pessoal com o magistrado deverá

solicitar o atendimento através dos canais de comunicação das respectivas unidades jurisdicionais.

Ciência ao requerente e à AMAMSUL.

A Secretaria de Tecnologia da Informação para providências.

Àsprovidências.

Campo Grande, 14 de setembro de 2020

Des. Paschoal CarmejM-Léandro

Presidente áo TJMS
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