ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Protocolo: CIA n. 0096993-98.2018.8.11.0000 e 003572424.2019.8.11.0000.
Assunto: Consultas n. 4/2018-CJ e n. 8/2019-DEJAUX, respectivamente,
acerca da possibilidade de redistribuição manual de plano na plataforma
PJe - Processo Judicial Eletrônico de processos, cujo órgão julgador foi
selecionado na ocasião da sua distribuição em desacordo com as
competências previstas no Regimento Interno do Tribunal de Justiça e
daqueles nos quais seja certificada a existência de prevenção.

Vistos.
1. Trata-se da Consulta n. 4/2018-CJ, de 29/10/2018,
da Coordenadoria Judiciária, acerca da possibilidade de redistribuição
manual de plano na plataforma PJe - Processo Judicial Eletrônico de
competência selecionada em desacordo com o Regimento Interno do Tribunal
de Justiça.
Instado, o Departamento de Sistemas e Aplicações
2.
prestou a Informação n. 152/2019-DSA, de 17/05/2019, dando conta de que:
«Após análise, entende-se ser tecnicamente viável a
alteração no fluxo processual para possibilitar a redistribuição de
processos distribuídos equivocadamente, antes do envio ao Relator.
Sendo assim, é necessária a indicação pela Coordenadoria Judiciária
das adaptações a serem feitas no fluxo para o atendimento da
mudança do procedimento, bem como a priorização da demanda,
conforme inciso IV do art. 70 da Resolução n. 03120181 M.
Não obstante a isso, sobreveio a Consulta n. 8/2019DEJAUX, de 30/05/2019, do Departamento Judiciário Auxiliar (CIA n.
35724-24.2019), sobre a possibilidade de o Departamento Judiciário auxiliar
redistribuir, manualmente, de plano, na plataforma PJE, os processos nos
quais exista a certidão de possível prevenção, certificando o ocorrido em todos
os casos.
1/4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
o breve relato. Decido.
Adotando os argumentos expendidos pelos consulentes,
com efeito, tem-se que:
«Com a implantação do Processo Judicial Eletrônico - PJe,
a distribuição de processos originários do Tribunal de Justiça são
feitas diretamente por aquele que tem a capacidade postulatória,
nos termos do artigo 22 da Resolução n. 185, de 18 de dezembro
de 2013, do Conselho Nacional de Justiça.
Por sua vez, os recursos eletrônicos oriundos da Primeira
Instância são distribuídos no 2° Grau pelos servidores daquele
grau de jurisdição, enquanto que os recursos fisicos são
digitalizados e distribuídos pelos servidores do Departamento
Judiciário Auxiliar.
Em ambas as situações ocorrem equívocos na seleção da
competência para julgar o processo quando da distribuição, sem
obediência aos ditames do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça, principalmente as distribuições realizadas pelos usuários
externos.
A título de ilustração, somente no mês de setembro foram
distribuídos 42 Agravos de Instrumento à Presidência e todos
tiveram que ser redistribuídos ao Órgão Julgador competente.
Não resta dúvida, (..), que a distribuição equivocada gera
atraso na tramitação processual, uma vez que o fluxo atual em
encaminha o processo ao Relator para determinação da
redistribuição por meio de despacho.
Objetivando apresentar alternativa para o fluxo
processual dos processos distribuídos equivocadamente quanto à
competência do órgão julgador colegiado, foi constatada a
possibilidade de corrigir o equívoco antes do envio ao Relator, ou
seja, essa correção pode ser realizada pelo próprio setor que
realiza e certifica a pesquisa de prevenção.
Importa mencionar que, (..) autorizada a realização da
redistribuição nos casos em que o órgão julgador colegiado
selecionado pelo usuário que procedeu à distribuição do processo
esteja em desacordo com o Regimento Interno, o Departamento
certificará a redistribuição ao órgão colegiado competente na
modalidade sorteio.
Por oportuno, cabe esclarecer que em obediência ao
disposto ao parágrafo 4° do artigo 5° da Resolução n. 185/2013CNJ, não se pretende selecionar o árgão julgador (Relator) do
processo ou qualquer outro tipo de intervenção que acarrete
exclusão prévia de magistrados rio sorteio do juiz natural".
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De igual maneira, tem-se que:
Com a implantação do Processo Judicial Eletrônico - PJe,
a distribuição dos processos passou a observar a Resolução n.
185/2013-CNJ, a qual estabelece que esta ocorrerá
necessariamente de forma automática e realizada pelo sistema,
sendo vedada a exclusão prévia de qualquer magistrado do sorteio.
Após a distribuição automática, o processo é enviado
para a tarefa «analisar prevenção", momento em que, utilizando-se
dos critérios: identidade de partes e/ou com alguma das partes,
referência, assunto, objeto e ainda se valendo das consultas em
vigor, o Departamento Judiciário Auxiliar pesquisa e certifica a
existência ou não de processos com indicação de possível
prevenção.
Em havendo a indicação de possível prevenção, o
processo é enviado concluso ao Relator sorteado para que, em
concordando, despache determinando a redistribuição ao
prevento, ato que é realizado pela respectiva secretaria.
Ocorre que, caso o processo tenha sido sorteado
coincidentemente ao Relator indicado como prevento, ou mesmo
nos casos de inexistência de prevenção, os processos que
necessitam de parecer são enviados diretamente ao Ministério
Público, otimizando tempo para retorno e julgamento dos autos.
Vale ressaltar que outra problemática observada é que,
não raras vezes, após a certidão de registro de possível prevenção,
aparte faz inclusão de vários documentos, deforma que a certidão
acaba passando despercebida e o processo sendo julgado pelo
magistrado sorteado e não pelo magistrado prevento, ensejando
pedido de nulidade posteriormente.
Desse modo, (..), é evidente que a atual sistemática gera
atrasos e tumulto na tramitação processual.
Assim, objetivando uma alternativa para o fluxo
processual dos processos que possuam lançamento de certidão de
possível prevenção, (..) [é] que o próprio Departamento Judiciário
Auxiliar, verificando sua existência, faça a redistribuição ao
Relator prevento, ficando a cargo do mesmo a análise da existência
da prevenção indicada, nos termos do § 30 do artigo 5° da
Resolução n. 1 85-CNJ.
Cabe esclarecer que, em obediência ao § 4° do referido
artigo, não se pretende de forma nenhuma criar funcionalidade
para exclusão prévia de magistrados do sorteio, uma vez que a
redistribuição ocorreria posteriormente à distribuição automática e
sempre com a devida certificação, tanto da existência de possível
prevenção, quanto da realização da redistribuição.
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Assim, considerando a viabilidade negocial e técnica da
demanda, o pleito merece guarida, porquanto a redistribuição, de plano, na
plataforma PJe, pelo DEJAUX, tanto dos processos que a competência
selecionada pelo usuário distribuidor estiver em desacordo com o Regimento
interno do TJMT, quanto dos processos nos quais seja certificada a possível
prevenção, certificando o corrido em todos os casos, tem o condão de otimizar
a tramitação dos processos perante o Tribunal de Justiça.
Desta feita, ACOLHO ambas as consultas e as sugestões
nelas contidas, AUTORIZANDO a implementação das providências
necessárias para a alteração do fluxo dos processos eletrônicos para que a
redistribuição, de plano, na plataforma PJe, seja realizada pelo Departamento
Judiciário Auxiliar, nas hipóteses acima elencadas, mediante certificação de
todo o ocorrido.
À Coordenadoria Judiciária para indicação das
adaptações necessárias no(s) respectivo(s) fluxo(s) processual(ais), objetivando
a mudança do procedimento (tarefa) de redistribuições de processos nas
citadas condições pelo Departamento Judiciário Auxiliar, bem como a sua
priorização dentre as demais demandas da área.
Após, levada a efeito a determinação acima, ao
Departamento de Sistemas e Aplicações da Coordenadoria de Tecnologia
da Informação para as providências de sua alçada.
Ultimada a deter inação acima, ao Departamento da
Secretaria Auxiliar da Presidência , rã ar. uivamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 dejun o de 2019.

DesembargadorC

ALVES DA ROCHA

Presidente do TriJ") nal de Justiça
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