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Requerente: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DE PERNAMBUCO

Requerido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - TJPE

DECISÃO

Trata-se de Pedido de Providências (PP), com pedido liminar, proposto

pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Pernambuco – OAB-

PE,  em desfavor do  Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), no qual

alega restrição ao acesso à justiça e a falta de atendimento dos advogados nas varas

criminais,  em  decorrência  das  restrições  decorrentes  da  pandemia  causada  pelo

coronavírus.

Informa que, dando continuidade às medidas adotadas para prevenção do

contágio da Covid-19, o TJPE editou o Ato Conjunto n. 16, de 4 de junho de 2020, por

meio do qual prorrogou o prazo de vigência do regime diferenciado de trabalho remoto no

1º e 2ª graus de jurisdição até 19 de junho de 2020, e manteve suspenso o atendimento

presencial  ao  público  externo  em  todas  as  unidades  administrativas  e  judiciárias

vinculadas ao tribunal, também até 19 de junho de 2020.

Esclarece que, dessa forma, o expediente presencial no TJPE somente

retornará, em tese, depois do término do recesso forense previsto par o período de 23 a

30 de junho.

Diante desse cenário, a requerente alega as seguintes dificuldades para o

exercício da advocacia perante o TJPE:

1. Impossibilidade de acesso aos autos de processo físicos. 

Como o TJPE não adota o Processo Judicial Eletrônico (PJE) em relação

aos  processos  de  natureza  criminal,  e  com a  suspensão  do  atendimento  presencial,

sustenta que os advogados estão impedidos de acessar  os autos criminais  para,  por

exemplo,  obter  informações  e  cópias  de  documentos  necessários  à  formulação  de

pedidos de revogação e relaxamento de prisões provisórias,  à impetração de  habeas

corpus, bem como de instruí-los com os documentos pertinentes.
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Essa situação – segundo defende – viola o art. 7º, XIII, da Lei nº 8.906/94,

que  garante  aos  advogados  o  direito  de  examinar,  em qualquer  órgão,  os  autos  de

processos e obtenção de cópias, bem como configura restrição à garantia do acesso à

justiça.

Relata  que  a  situação  se  torna  mais  sensível  diante  da  ausência  de

respostas ou de respostas tardias a e-mails enviados a algumas unidades judiciárias.

2. Dificuldade de contato com os magistrados para tratar sobre pedidos

urgentes.

Alega  que  no  TJPE  não  houve  uniformização  do  atendimento  aos

advogados,  por  parte  de  juízes  e  desembargadores,  para  despachar  em  processos

relacionais a pedidos de urgência, e que, mesmo havendo previsão do atendimento aos

advogados pelos magistrados no art. 2º, § 1º, III, e o art. 3º, caput e § 2º, da Resolução nº

313 do CNJ, o atendimento não tem sido realizado por todos os magistrados.

Informa que o TJPE tinha editado a Instrução Normativa Conjunta n. 12,

de 29 de maio de 2020, prevendo o atendimento dos juízes a advogados, representantes

do Ministério  Público, defensores públicos e colaboradores por  videoconferência,  para

tratar de processos em tramitação, mediante agendamento prévio de 48 horas.

Após pedido da OAB, a referida Instrução Normativa foi retificada, para

reduzir o prazo mínimo de agendamento de atendimento para 24 horas, bem como para

afastar  o  caráter  facultativo  do  atendimento,  cuja  obrigatoriedade  se  extrai,  segundo

sustenta, do Estatuto da OAB.

Acrescenta que, de forma surpreendente, a referida IN foi revogada em 4

de junho de 2020, pondo fim ao atendimento aos advogados por videoconferência.

Defende que nas condições de restrições ao convívio social, “as reuniões

por videoconferência são uma forma eficaz e segura de garantir aos jurisdicionados, por

meio de seus advogados, de ter acesso ao magistrado e para atendimento às demandas,

principalmente as urgentes”.

Pede  o  deferimento  de  provimento  liminar,  “para  determinar  que  o

Colendo  Tribunal  de  Justiça  de  Pernambuco  proceda  com  a  padronização  e  a
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concretização de acesso dos advogados aos desembargadores e magistrados de primeiro

grau de jurisdição, garantindo-se que, mesmo de forma remota, possam tratar acerca dos

pleitos de urgência, disponibilizando, para tanto, de algum meio de comunicação remota

do tipo videoconferência, a exemplo de Webex, Zoom e Skype”.

Como pedido definitivo, pede a confirmação da liminar e a adoção das

seguintes medidas:

“a)  no âmbito  de todas as unidades judiciárias de primeiro e segundo

graus de jurisdição (gabinetes, diretorias e varas etc.) onde existam processos físicos, a

concretização de um regime de rodízio dos servidores, com a presença de ao menos um

por vez, a fim de:

a.1) atender os advogados por telefone, virtualmente ou, se necessário,

presencialmente,  no  sentido  de possibilitar  o  acesso ao conteúdo dos processos e  a

obtenção de cópias dos autos;

a.2) responder, em prazo razoável predefinido, os e-mails enviados pelos

advogados  com  requerimentos  destinados  às  unidades  jurisdicionais  (isto  é,  aos

magistrados de primeira instância, desembargadores, servidores etc.);

a.3) dar andamento às demandas de urgência;

b)  manutenção  de  acesso  dos  advogados  aos  desembargadores  e

magistrados de primeiro grau de jurisdição, garantindo-se que, mesmo de forma remota,

possam tratar acerca dos pleitos de urgência, disponibilizando, para tanto, de algum meio

de comunicação remota do tipo videoconferência, a exemplo de Webex, Zoom e Skype.”

Instado à manifestação,  o  TJPE apresentou, em resumo, as seguintes

informações e argumentos (Id 4021550):

I  –  a  revogação do ato que previa  o  atendimento  aos advogados por

videoconferência seu deu em função das ferramentas de atendimento já disponíveis aos

advogados;  esclareceu  que  “os  advogados,  representantes  do  Ministério  Público,  da

Defensoria Pública e colaboradores têm acesso às unidades judiciais através do aplicativo

TJPE  Atende,  e-mail  das  unidades  judiciárias  e  telefones  disponibilizados  no  site  do

Tribunal de Justiça”;
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II – o pedido liminar está prejudicado, em razão da “ausência de fundado

receio de prejuízo, dano irreparável ou risco de perecimento do direito invocado, conforme

requer o inciso XI, do art. 25, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça,

visto que o atendimento está sendo feito via telefone, e-mail ou aplicativo”;

III – em relação à disponibilização de servidores nas unidades judiciais,

em rodízio, para atendimento das demandas, esclarece que cumpre as normas do CNJ,

especialmente  a  Resolução  CNJ  n.  313/2020,  consoante  a  qual  foi  suspenso  o

atendimento presencial às partes, advogados e interessados; e que o atendimento seria

realizado remotamente pelos meios tecnológicos disponíveis.

IV – o atendimento presencial somente ocorre em situações excepcionais

e deve-se levar em consideração que os prazos ordinários dos processos físicos ainda

estão suspensos. O atendimento já é realizado, em todas as unidades jurisdicionais, por

meio de números de telefones (com sistema Siga-me implantado) e endereços de e-mail

das unidades judiciais e setores administrativos, com divulgação em seu site, e também

por  meio  do  aplicativo  TJPE  Atende  ou  do  “Fale  com  o  TJPE”,  cujo  atendimento  é

realizado pela Ouvidoria Judiciária por meio do site do Tribunal. Nesse sentido, qualquer

falha no atendimento telefônico e morosidade no atendimento via  e-mail  ou aplicativo

deve  ser  reportada  com  a  informação  da  unidade  judicial  envolvida,  para  que  seja

possível a apuração da ocorrência, o saneamento do atendimento, bem como a atuação

da Corregedoria Geral da Justiça”.

A Associação dos Magistrados do Estado de Pernambuco – AMEPE,

cujo  ingresso  no  feito  solicita  na  qualidade  de  amicus  curiae,  manifestou-se  pelo

indeferimento do pedido liminar (Id 4018960).

Para tanto,  defende que os atos normativos editados pelo TJPE (atos

administrativos conjuntos n. 06/2020, n.08/2020, n.11/2020 e n.16/2020) “foram editados

pelo  Tribunal  de  Justiça  de  Pernambuco  com  base  nas  resoluções  n.  313/2020,  n.

314/2020  e  n.  318/2020  editadas  por  este  Conselho  Nacional  de  Justiça-CNJ,  com

verdadeira reprodução para o nível local das normas nacionais”.

Esclarece que há cinco meios de atendimento aos advogados no TJPE,

quais  sejam,  contato  telefônico  com  as  unidades  judiciárias  nos  mesmos  números
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originais;  contato  via  e-mail  institucional  para  as  varas  e  unidades  administrativas;

aplicativo  “TJPE-atende”,  ferramenta  similar  ao  aplicativo  de  mensagens  “whatsapp”;

chamados e pedidos de agilização processual por meio da “Ouvidoria Geral da Justiça do

TJPE”.

A Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB também pede seu

ingresso nos autos como terceira interessada (Id 4022168).  Na oportunidade, defende

que os atos impugnados do TJPE estão de acordo com as normas editadas pelo CNJ e

manifesta-se pela improcedência dos pedidos formulados.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente,  admito  o  ingresso  da  AMEPE e  da  AMB como  terceiras

interessadas.

O Regimento Interno deste Conselho estabelece, em seu artigo 25, XI, os

seguintes  requisitos  para  a  concessão  de  medidas  urgentes  e  acauteladoras:  (i)

existência de fundado receio de prejuízo ou de dano irreparável; (ii) risco de perecimento

do direito invocado.

Interpretando  esse  dispositivo,  o  Plenário  do  CNJ  consolidou  o

entendimento de que a concessão da tutela de urgência exige a demonstração conjunta

do fumus boni  iuris,  consistente  na  comprovação  da  plausibilidade  do  direito,  e  do

periculum in mora, caracterizado pela possibilidade da ocorrência de danos irreparáveis,

ou de difícil reparação.

No  caso,  não  se  observa  a  presença  dos  requisitos  exigidos  para  a

concessão da medida.

Conforme relatado, o pedido liminar tem como objeto determinação ao

TJPE de instituir meio de comunicação do tipo  videoconferência, a exemplo de Webex,

Zoom e Skype, como meio de atendimento dos advogados. 

Com efeito, o CNJ, por meio da Resolução n. 313, de 19 de março de

2020, instituiu o regime de plantão extraordinário no Poder Judiciário, com a suspensão

do trabalho presencial, suspensão de prazos entre outras medidas. 
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O  art.  3º  da  referida  resolução  suspende  também  o  atendimento

presencial  das partes e advogados, determinando que esse atendimento seja feito de

forma remota, pelos meios tecnológicos disponíveis, amplamente divulgados pelo tribunal.

Confira-se:

Art. 3º Fica suspenso o atendimento presencial de partes, advogados e

interessados,  que  deverá  ser  realizado  remotamente  pelos  meios

tecnológicos disponíveis.

§ 1º Cada unidade judiciária deverá manter canal de atendimento remoto,

a ser amplamente divulgado pelos tribunais.

§ 2º Não logrado atendimento na forma do parágrafo primeiro, os tribunais

providenciarão meios para atender, presencialmente, advogados, públicos

e privados, membros do Ministério Público e polícia judiciária, durante o

expediente forense.

Desses dispositivos, vê-se que o CNJ, apesar de garantir o atendimento

às partes e advogados, pelos meios tecnológicos disponíveis e, claro, levando em conta

tratar-se  de  situação  excepcional  e  –  espera-se  transitória  –,  não  especificou  um

determinado meio de atendimento.

Nesse mesmo sentido, é o art.  3º  do Ato Conjunto n. 16/2020,  o qual

mantém “suspenso o atendimento presencial ao público externo em todas as unidades

administrativas e judiciárias do Poder Judiciário, até o dia 19 de junho de 2020” e prevê

que o  atendimento  será  realizado “remotamente,  pelo  e-mail  institucional  da  unidade,

aplicativo TJPE Atende ou telefone, consoante relação de endereços disponibilizada no

sitio eletrônico”.

E  conforme  informação  nos  autos,  o  TJPE  instituiu  5  meios  de

comunicação e de atendimento aos advogados, a saber:
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i)  contato telefônico com as unidades judiciárias nos mesmos números

originais,  sendo  as  ligações  direcionadas  aos  telefones  pessoais  dos

servidores;

ii)  contato  via  e-mail  institucional  para  as  varas  e  unidades

administrativas,  inclusive  com  a  disponibilização  da  relação  de  cada

endereço eletrônico no site www.tjpe.jus.br;

iii)  aplicativo  “TJPE-atende”,  ferramenta  similar  ao  aplicativo  de

mensagens  “whatsapp”,  desenvolvida  no  intuito  de  promover  maior

celeridade e melhoria no atendimento pelas unidades judiciárias;

iv) chamados e pedidos de agilização processual por meio da “Ouvidoria

Geral  da  Justiça  do  TJPE”,  canal  sempre  atento  as  demandas  dos

advogados e população em geral, atuando como ombudsman do Poder

Judiciário  para  eventuais  soluções  no  atendimento  ou  solicitação  não

respondida a contento;

v) pedidos direcionados a “Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal do

Estado  de  Pernambuco”  a  fim  de  proceder  com  agilização  de

julgamentos, prolações de decisões e despachos, atuando como órgão

orientador e fiscalizador da função jurisdicional desempenhada também

nesse período de pandemia e de forma remota.

A instituição de mais um meio de comunicação, por videoconferência, –

além dos  já  disponibilizados  pelo  TJPE –  não  foi  tornada  obrigatória  pelo  CNJ,  nas

normas  editadas  para  tratar  da  prestação  jurisdicional  nesse  período  excepcional  de

trabalho remoto e isolamento social decorrentes da pandemia causada pela Covid-19.

Com  efeito,  o  CNJ  instituiu  a  plataforma  Cisco  Webex  por  meio  da

Portaria n. 61, de 1º de abril de 2020, e a disponibilizou aos tribunais com a finalidade de

que as audiências e sessões de julgamento pudessem ser realizadas durante o período

de  isolamento  social,  como  medida  de  prevenção  da  propagação  da  Covid-19.  Sua

utilização também foi prevista no art. 6º da Resolução CNJ n. 314, de 20 de abril de 2020.
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Porém,  não  há  que  se  falar  em  obrigatoriedade  de  atendimento  a

advogados por meio de videoconferência,  apesar de ser possível sua utilização. Essa

obrigação não foi instituída nas normas editadas pelo CNJ, daí porque não se pode falar

em descumprimento dessas normas de caráter nacional.

E sendo assim,  a instituição de outro  mecanismo de atendimento aos

advogados  fica  reservada  à  esfera  de  autonomia  dos  tribunais,  de  acordo  com  as

peculiaridades locais.

E,  como  bem  esclareceu  o  TJPE,  situações  pontuais  que  sejam

consideradas  óbices  ao  pleno  exercício  da  advocacia,  ou  ausência  de  adequada

prestação  jurisdicional,  relacionados  à  deficiência  de  atendimento  pelos  meios

disponibilizados, devem ser reportadas especificamente para que seja possível saná-las e

para  que  a  Corregedoria  Geral  da  Justiça  tome  as  medidas  necessárias  da  sua

competência.

Quanto  a  esse  assunto,  importante  ressaltar  que,  a  despeito  das

alegações de dificuldade e de impossibilidade de atendimento remoto, a requerente não

mencionada nenhum caso concreto em que isso tenha ocorrido e,  muito  menos,  traz

prova a respeito.

Assim,  não  há  provas  de  que  os  meios  de  comunicação  remota

disponibilizados pelo tribunal, num total de cinco – como visto acima –, são insuficientes e

ineficazes  para  o  contato  dos  advogados  com magistrados  e  servidores  em trabalho

remoto.

Registre-se,  também,  que  eventual  necessidade  de  atendimento

presencial  em caso de necessidade está  assegurado pelo art.  5º  do Ato  Conjunto  n.

16/2020.

Por fim, há de se observar que, conforme informou o TJPE, este está

estudando a possibilidade de retorno gradativo das atividades presenciais, de acordo com

e nos termos da Resolução CNJ n. 322, de 1º de junho de 2020.

Dessa forma, diante da não ocorrência de violação às Resoluções do CNJ

e em respeito a autonomia do tribunal, o pedido liminar não merece acolhimento.
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Diante do exposto, diante da falta dos requisitos autorizadores da medida,

INDEFIRO o requerimento liminar.

Brasília, 23 de junho de 2020.

Conselheiro RUBENS CANUTO

Relator
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