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DESPACHO

1. Trata-se de processo administrativo autuado para analisar
requerimento formulado pelo Presidente da Associação dos Analistas Jurídicos do
Estado de Santa Catarina - AESC, cujo objetivo primeiro é suspender a
implementação do "Balcão Virtual" no Poder Judiciário de Santa Catarina, sob os
seguintes argumentos, em síntese: a) seja regulamentada a implantação no PJSC
do Balcão Vrtual sem a sua aplicação durante a pandemia e em formato de rodízio
entre os servidores; b) a vedação da utilização por servidores em home office pois
"fere a intimidade, a privacidade e segurança destes" ; c) a extinção do
atendimento telefônico e por whatsapp business após a implementação do Balcão
Virtual; d) comunicação à OAB acerca dos atendimentos telefônicos e suas
inconsistências; e) a implementação de uma central, um setor de atendimento
exclusivo para esta finalidade (doc. n.º 5424507).

 
2.Inicialmente, cumpre esclarecer que fora assinada no último dia

18 a Resolução Conjunta GP/CGJ n.º 8/2021, que "dispõe sobre a implementação
da plataforma de videoconferência Balcão Virtual no primeiro grau de jurisdição
do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina", com a devida publicação no DJe
de 19 de março de 2021. Portanto, a regulamentação do Balcão Virtual no PJSC se
deu antes mesmo da autuação do presente feito, dando-se a ela a devida
publicidade na mesma data do protocolo do presente pedido, não podendo mais
se falar na falta da normatização respectiva.

A construção da Resolução Conjunta GP/CGJ n.º 8 de 18 de março de
2021 se deu em cumprimento aos termos da Resolução CNJ 372/2021 nos autos
do SEI n.º 0007090-88.2021.8.24.0710. 

No parecer que anui com a minuta da resolução já publicada,
consignei (doc. n.º 5420364): 

Com efeito, não se vislumbra óbice à implementação gradual da ferramenta Balcão
Virtual no Poder Judiciário de Santa Catarina com a consequente aprovação da minuta
de resolução, nos moldes do instrumento que consta no doc. n.º 5414431.
Isso porque, a edição de ato normativo cujo objetivo é regulamentar a implantação do
Balcão Virtual no âmbito deste Tribunal de Justiça se apresenta como salutar medida,
sobretudo considerando o disposto na Resolução CNJ n.º 372/2021, e está em
consonância com a capacidade técnica-operacional da ferramenta PJSC-Conecta, que
será utilizada para tanto.
A propósito, como bem fundamentado pelo Núcleo II da CGJ, tem-se que "o Balcão
Virtual foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça como mais uma das ações
para desburocratizar e tornar mais célere o atendimento ao público pelo Poder
Judiciário, de maneira a incursionar o acesso totalmente digital e imediato à prestação
jurisdicional, sob uma perspectiva em constante evolução, notadamente em
decorrência da situação de pandemia que o país tem enfrentado" (doc. n.º 5414424).
Deste modo, com as mudanças introduzidas nos processos de trabalho em virtude do
fenômeno da transformação digital, a normativa proposta implementa mecanismos
que concretizam o amplo acesso à Justiça, possibilitando o atendimento não



que concretizam o amplo acesso à Justiça, possibilitando o atendimento não
presencial, o aumento da celeridade e da eficiência na prestação jurisdicional. 
Ademais, o projeto contempla a manutenção de mais um canal permanente de
comunicação entre os jurisdicionados - não só advogados, mas partes e demais
cidadãos também - e o PJSC, sendo que a tecnologia permite simular, em ambiente
virtual, o atendimento presencial prestado nas unidades jurisdicionais, mormente
neste delicado momento de pandemia. 
Especialmente no que tange aos meios de atendimento eletrônico, a CGJ informa que
"o Código de Normas da CGJ-SC que o atendimento eletrônico será efetuado pelos
seguintes meios: (1) Central de Atendimento Eletrônico; (2) PJSC Conecta; (3) aplicativo
whatsapp business; e (4) e-mail (art. 431-D, incisos I, II, III e IV, respectivamente)", no
entanto, sugere "alteração do art. 431-D do CNCGJ, de forma a constar na listagem dos
meios oficiais de atendimento eletrônico a 'videoconferência', com consequentes (a)
exclusão do PJSC-Conecta do rol em comento (inciso II), e (b) esclarecimento, em
parágrafo específico, acerca da utilização deste sistema como plataforma oficial para
a realização dos atendimentos por videoconferência do Balcão Virtual, nos termos do
novo normativo a ser publicado, ou da Resolução Conjunta n. 18/2020-GP/CGJ, voltados
ao magistrado da unidade" (doc. n.º 5414424).
Quanto aos processos em segredo de justiça, a CGJ assentou que "por uma questão de
segurança, a nosso sentir, entende-se que, nas hipóteses de solicitação de senha do
processo ou informações sobre autos que tramitam em segredo de justiça, o
solicitante deverá, obrigatoriamente, apresentar ao atendente documento de
identificação válido com foto, como RG, CNH, carteira da OAB ou Passaporte" (doc.
n.º 5414424).
Ainda, importante registrar que a implantação será de forma gradual para poder prover
as unidades jurisdicionais com os mecanismos necessários de funcionamento da
plataforma que será utilizada para a realização da videoconferência e seguirá um
cronograma definido previamente com as unidades, esclarecendo-se que, "a primeira
etapa, com previsão de início em 22.03.2021, contemplará as comarcas da Capital e
Joinville (todas as unidades judiciárias). As três etapas complementares, por sua vez,
observarão a seguinte ordem: a) demais comarcas da entrância especial (segunda
etapa); b) comarcas da entrância final (terceira etapa); e, c) comarcas da entrância
inicial (quarta etapa)" (doc. n.º 5414424).
Por fim, mas não menos importante, já é possível antever que essa nova forma de
comunicação entre a sociedade e o Poder Judiciário catarinense tende a arrefecer
outras mais antigas, como o uso de telefone e e-mails, por exemplo. Por isso, durante
a implementação do Balcão Virtual serão analisados os dados referentes a números e
formas de atendimento para, num futuro breve, excluir aquelas que se tornarem
anacrônicas, tudo com o fim de desonerar os servidores dos cartórios judiciais de
atendimentos inúteis e desnecessários para que possam se dedicar de forma eficiente
à atividade-fim do PJSC".
 
Convém lembrar, ainda, que a criação do Balcão Virtual é uma

determinação do Conselho Nacional de Justiça com o objetivo de desburocratizar e
tornar mais célere o atendimento ao público. A solução é nova, permanente e
adequada para este momento excepcional de pandemia em que o afastamento
social é imprescindível para reduzir o número de vítimas no novo Coronavírus
(Covid-19). Por isso, não há que se falar na suspensão da implementação de tal
ferramenta, cuja norma já prevê o rodízio de servidores na sua utilização.

Data venia, a utilização do Balcão Virtual por servidores em home
office não "fere a intimidade, privacidade e segurança". Ao contrário! Tal
ferramenta foi pensada para garantir a tranquilidade do trabalho em home office
e, ao mesmo tempo, possibilitar o amplo acesso do jurisdicionado ao sistema de
Justiça. Como alertado pela Corregedoria-Geral da Justiça, a medida tem como
escopo "privilegiar a prestação jurisdicional em meio digital, desde a tramitação
processual até o atendimento aos cidadãos, partes e advogados, em consonância,
ademais, com as diretrizes da Lei n.11.419/2006, que dispõe sobre a
informatização e regulamentação pelos Tribunais de Justiça do processo judicial
eletrônico" (doc. n.º 5414424 dos autos mencioandos).

Ademais, não se pode olvidar que desde o início da pandemia a



ferramenta de videconferência PJSC-Conecta vem sendo utilizada para o
cumprimento de vários atos judiciais, com a realização de audiências,
notadamente de réus presos, sem que se tenha notícias de problemas de
privacidade, intimidade ou de segurança daqueles que participam do ato. Contudo,
medidas adicionais de informática já estão sendo estudadas para possibilitar maior
conforto aos usuários nesse sentido.

Sobre a possibilidade de excluir outras formas de comunicação do
público externo com os cartórios das unidades judiciárias, conforme já dito no
parecer acima colacionado, haverá estudo nesse sentido durante a utilização do
Balcão Virtual. Se tal ferramenta se tornar eficiente como se espera, é possível
que se deixe em segundo planto outras formas de comunicação para o otimização
dos serviços cartorários, mas a exclusão imediata, como pretende o requerente,
não é recomendável.

Assim, embora não seja pertinente a suspensão da implementação
do Balcão Virtual neste Poder Judiciário, importante registrar que os apontamentos
feitos pela AESC contribuem para o amadurecimento do debate e,
consequentemente, o aprimoramento da prestação jurisdicional.

 
3. À vista do exposto, cientifique-se a requerente dos termos do

presente despacho.
Após, o presente feito deverá ser relacionado àquele acima

mencionado com o posterior encaminhamento dos autos ao Núcleo II da CGJ para
análise e manifestação.

Florianópolis, data da assinatura eletrônica

 

Carolina Ranzolin Nerbass
Juíza Auxiliar da Presidência
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