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EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DO CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA

 

 

 

 

 

 

 

 , brasileiro, casado,                                               JOÃO PAULO PELLEGRINI SAKER
advogado, portador do RG nº 26.411.078-X e inscrito no CPF/MF nº 156.628.088-56,
residente e domiciliado na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, à Rua Sete de
Setembro, 792, ap. 144, Centro, cujo CEP é 18035-002,  vem respeitosamente à presença 
de Vossas Excelências, com base no art.103-B, parágrafo 4º, III, da Constituição Federal, e
arts. 4º, XXVII e 98 e seguintes, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça,
oferecer o presente

 

Pedido de Providência

 

para o aperfeiçoamento do Poder Judiciário, coibindo a prática, que vêm se ampliando no
Brasil, e prejudicando o bom andamento da Justiça, pelos fatos e fundamentos de direito
que passa a expor:

 

Dos Fatos

 

 O advogado subscritor deste Pedido de Providência, exerce a                                              
profissão desde o ano de 2004, sempre com dificuldade de acesso aos magistrados, seja
por esses não quererem atender “advogados”, seja porque os mesmos não estão presentes,
nas Varas onde deveriam laborar, em dias em que não há audiência pautada.

 Minha militância na advocacia, até o presente momento,                                              
concentra-se nos Tribunais Regionais do Trabalho da 15ª e 2ª Regiões, nas cidades de
Campinas e São Paulo Capital, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
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preponderantemente na cidade de Sorocaba/SP, Juizado Especial Federal de Sorocaba/SP,
Justiça Federal de São Paulo, na Comarca de Sorocaba.

 Em todos esses locais, existe uma dificuldade muito                                              
recorrente em localizar e agendar um atendimento com os Magistrados dessas diferentes
esferas do Poder Judiciário, pois os mesmos não se encontram no local e trabalham no
Regime TQQ (Terça, Quarta e Quintas-Feiras) ou apenas TQ (Terças e Quartas – Feiras).

 Sou apenas um advogado e cidadão, inconformado, que vem                                              
à presença de Vossas Excelências, no dizer popular do nordestino, “cansado de levar
massada”, ou no linguajar do paulista, cansado de “tomar chá de banco”, para propor a
instituição de ,Ponto Eletrônico para o controle de Jornada dos Magistrados do Brasil
por culpa de uma minoria, que utiliza mal o tempo, ou estaria no momento de aposentar e
não abdica da carreira, por simples apego ao Poder.

 Magistrado é funcionário público, dos mais bem remunerados                                              
do país, e como tal, deve trabalhar um mínimo de horas em seu local de trabalho, dedicado
a atender aos que reclamam os seus serviços.

 Teletrabalho, não se aplica ao Magistrado, se não for de                                              
forma regulamentada, pois muitos destes, sob a alegação de estarem trabalhando em casa,
não raro estão passeando, ou realizando outras tarefas, que não as de Magistratura.

 Aos Juízes que trabalham este pedido de providência, soará                                              
como uma forma de contabilizar o seu excesso de trabalho, mostrando ao povo brasileiro,
que a Magistratura realmente faz jus aos seus altos salários. Entretanto, aos Magistrados,
em sua minoria, que realmente não realizam seus afazeres, vão entender que a presente
medida é absurda e descabida, e vociferarão contra este singelo pedido, que poderá
incrementar e ajudar muito, na efetividade da prestação jurisdicional, diminuindo atrasos e
imprimindo a celeridade almejada por todos.

 

 

Do Direito

 

 

 A sociedade brasileira clama por transparência e novos                                              
tempos, estando presentes em nossa Constituição Federal, todos os dispositivos legais que
autorizam a presente medida.

 A prática não está em consonância com a regra. No Brasil,                                              
qualquer advogado em início de carreira, principalmente em grandes centros urbanos, com
mais de 500 mil habitantes, pode atestar a veracidade dos fatos aqui expostos, ou seja, os
Magistrados em cidades de interior, e Capitais, não estão presentes em seus postos de
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trabalho, nem mesmo 08 horas por dia, de segundas as sextas-feiras, trabalhando menos de
40 horas semanais, contando com férias de 60 dias por ano, mais o recesso judiciário de 20
de dezembro a 06 de janeiro e mais, para piorar, o recesso processual (de 07 de janeiro a
20 de janeiro), estando diversos Juízes e Promotores, literalmente de férias, por três meses
ao ano.

 O presente Pedido de Providência está embasado pelos                                              
seguintes fundamentos abaixo:

 

“Regimento Interno do CNJ

Seção II

 

Da Competência do Plenário

 

Art. 4º Ao Plenário do CNJ compete o controle da atuação administrativa e
financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais
dos magistrados, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem
conferidas pelo Estatuto da Magistratura, o seguinte:

XXVII - apreciar os pedidos de providências para garantir a preservação
de sua competência ou a autoridade das suas decisões

 

Do Pedido de Providências

 

Art. 98. As propostas e sugestões tendentes à melhoria da eficiência e
eficácia do Poder Judiciário bem como todo e qualquer expediente que
não tenha classificação específica nem seja acessório ou incidente serão
incluídos na classe de pedido de providências, cabendo ao Plenário do
CNJ ou ao Corregedor Nacional de Justiça, conforme a respectiva
competência, o seu conhecimento e julgamento.

Art. 99. Em caso de risco de prejuízo iminente ou de grave repercussão, o
Plenário do CNJ, o Presidente ou o Relator poderão, no âmbito de sua
competência e motivadamente, adotar providências acauteladoras sem a
prévia manifestação da autoridade, observados os limites legais.

Parágrafo único. Quando a medida cautelar for deferida pelo Relator, será
submetida a referendo do Plenário na primeira sessão ordinária seguinte.

Art. 100. O expediente será autuado e distribuído a um Relator, que
poderá determinar a realização de diligências, audiências públicas,
consultas públicas e solicitar esclarecimentos indispensáveis à análise do
requerimento.

§ 1º Atendidos os requisitos mínimos, e sendo o caso, o Relator solicitará
a sua inclusão na pauta de julgamento.

§ 2º A execução do pedido de providências acolhido pelo Plenário será
realizada por determinação do Presidente do CNJ e pelo Corregedor
Nacional de Justiça nos casos de sua competência.”
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 Estando também, dentro dos requisitos exigidos pela Portaria                                              
nº 52 de 20/04/2010 do CNJ (disciplina o peticionamento eletrônico no CNJ).

 O  é utilizado para propostas e                                               pedido de providências
sugestões, tendentes à melhoria da eficiência e eficácia do Judiciário, bem como todo e
qualquer expediente que não tenha classificação específica.

 

Do Pedido

 

 Pelos breves fatos e fundamentos de direito acima expostos,                                              
vem respeitosamente à presença de Vossas Excelências, requerer, se dignem, deferir e
determinar a implementação do Controle de Jornada dos Magistrados no Brasil, por meio
de ponto eletrônico, por ser medida de transparência, eficiência, lisura e principalmente,
medida de justiça, atendendo ao clamor social, servindo de exemplo respeitoso a todos os
cidadãos brasileiros.

 

 Termos em que.                                              

 p. deferimento.                                              

 Sorocaba, 09 de fevereiro de 2019.                                              

 

 João Paulo Pellegrini Saker                                              

 OAB/SP – nº 231.934                                              
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