São Paulo, 22 de março de 2021.
Exmo. Sr. Prof. Dr.
Ministro Luiz Fux
M.D. Presidente do Conselho Nacional de Justiça
c.c. Conselheiro Dr. André Luis Guimarães Godinho
Ref. Pleito das entidades representantes dos
advogados em relação ao “Programa Justiça 4.0”
Excelentíssimo Ministro Luiz Fux,
As entidades supra identificadas, representantes dos advogados e sociedades de
advogados, com o escopo de contribuir com os objetivos do “Programa Justiça 4.0” e
em especial do juízo 100% digital e do balcão virtual, visando aprimorar o atendimento
e garantir efetividade à justiça e ao disposto no artigo 133 da Constituição Federal, vêm
apresentar as seguintes propostas para que constem do sistema de processo eletrônico,
sem prejuízo de outras sugestões que possam ser futuramente apresentadas.
1) Acrescentar no sistema PJ-e função na qual o advogado representante da parte
possa solicitar ‘despachar com o Magistrado’ em qualquer grau de jurisdição, o que
proporcionaria celeridade no caso de despachos de liminares ou memoriais, respeitando
não somente a oralidade, mas também o direito à manifestação do advogado.
2) Acrescentar no sistema PJ-e a agenda do Magistrado na qual sejam disponibilizadas,
no mínimo, algumas horas por dia útil para atendimento dos advogados, de modo a
propiciar, além do controle dos agendamentos, maior transparência acerca dos
atendimentos a advogados realizados pelos Magistrados, em consonância com as
diretrizes do E. CNJ.
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Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos necessários,
Com os nossos votos de elevada estima e consideração,
Atenciosamente,

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIREITO
FINANCEIRO – ABDF
Gustavo André Müller Brigagão - Presidente

AASP – Associação dos Advogados de São Paulo
Viviane Girardi - Presidente

CENTRO DE ESTUDOS DAS SOCIEDADES DE
ADVOGADOS - CESA
Carlos José Santos da Silva - Presidente

ABRADT – Associação Brasileira de Direito
Tributário
Valter Lobato - Presidente

INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE
SÃO PAULO – IASP
Renato de Mello Jorge Silveira - Presidente

MDA – Movimento de Defesa da Advocacia
Sidney Eduardo Stahl – Diretor

IDDD - Instituto de Defesa do Direito de Defesa
Hugo Leonardo - Presidente

SINSA - Sindicato das Sociedades de Advogados
dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro
Gisela da Silva Freire - Presidente
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