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Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Orientação para que as cartas precatórias sejam encaminhadas à Comarca de

Goiânia/GO através de malote digital, com o envio EXCLUSIVAMENTE para a Unidade

Organizacional Serviço de Postagem do Foro - Goiânia a EXCEÇÃO DAQUELAS expedidas

em processos eletrônicos ou que dependem de prévio recolhimento de custas para o

cumprimento dos atos deprecados

Senhor(a) Juiz(a)

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho/Ofício n° 273/2014, do

Parecer n° 12/2014-2°JA e da peça de fs. 04/05, para conhecimento próprio e de seus pares .

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional, acessar

www.tjgo.jus.br (link corregedoria, item publicações).

Atenciosamente,

Desembargadora NELMAVBÇAJÍCQJERREIRA PERILO
Corre«edóra-Geral da Justiça

T
ol'cir020/RC

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581

correqsec(5)tiqo.jus.br

53 fil íü 5! S «í S I3ü f£í ü1 r2 fll ÍSI g3 iU kí; •.: í?í fsí Í5I v& ill sHül M í?J re! ü ní El is? jü li



r

I

Processo n°

Nome

Assunto

corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO

Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

4765389/2013-Goiânia

Juíza de Direito da Vara de Precatórias da Comarca de Goiânia

Sugestão

oJ^.3DESPACHO/OFICIO N /2014

Cuida-se do Ofício n° 063/2013 - 1a JD, por meio do qual a 1a

Juíza de Direito da Vara de Precatórias desta Capital, Dr.a Mércia Batista Leite Dafico,

comunica a ocorrência de cadastro em duplicidade de cartas precatórias enviadas por

comarcas do interior do Estado, porquanto as deprecatas são remetidas

concomitantemente por Malote Digital e por meio físico. Consigna que o impasse

decorre, outrossim, do envio de idêntica carta precatória para unidades organizacionais

distintas, quais sejam, a Vara de Precatórias e o Serviço de Postagem.

Ao final, solicita a orientação pertinente aos magistrados

goianos para que encaminhem as cartas precatórias a esta Capital, "(...)através do

Malote Digital (deixando de fazê-lo também por meio físico), com envio exclusivamente

para a Unidade Organizacional Serviço de Postagem do Foro - Goiânia(...)n.

excetuando-se as deprecatas expedidas em processo eletrônico, bem como as que

exigem muitos documentos para sua instrução ou que dependam do recolhimento de

custas pela parte interessada.

Em parecer lançado à f. 07, o 2o Juiz Auxiliar, Dr. Antônio Cézar

P. Meneses, propõe o arquivamento do feito após a expedição do devido ofício circular.

É o breve relato.

Evidenciada a relevância da solicitação materializada no Ofício

n° 063/2013 - 1a JD, porquanto o registro dúplice de qarfas precatórias enseja a
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realização de atos desnecessários por servidores e magistrados, configurando contexto

que afronta aos princípios da eficiência e celeridade na tramitação dos processos,

acolho o Parecer n° 12/2014 (f. 07), e determino a expedição de ofício circular aos

Diretores de Foro do Estado de Goiás, para ciência própria e de seus pares,

encaminhando-lhes cópia da inicial de fs. 4/5, da reportada peça opinativa e deste ato.

Cientifique-se a magistrada solicitante, Dr.a Mércia Batista Leite

Dafico, inteirando-a das providências assumidas por esta Corregedoria-Geral em

atenção à matéria versada, com o envio de reprodução desta decisão.

Cópia deste despacho serve como ofício.

Ultimadas as medidas alinhadas, arquivem-se os autos.

À Secretaria Executiva.

Goiânia,> '̂ de janeiro.dé 2014.

EMFT

Desembargado
Corregedor-

IIZ EDUARDO DE SOUSA

da Justiça em Substituição'
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Processo 4765389

PROCESSO N° : 4765389

NOME: JD da Vara de Precatórias de Goiânia

ASSUNTO: Sugestão

PARECER N°: 12/2014 - 2o JA

Ilustre Desembargadora Corregedora-Geral,

A 1a Juíza de Direito da Vara de Precatórias desta Capital, Dra.

Mércia Batista Leite Dafico, sugere que esta Corregedoria oriente os

magistrados deste Estado a enviarem as cartas precatórias para a

Comarca de Goiânia por meio do Malote Digital, diretamente

endereçadas ao Serviço de Postagem do Foro, a exceção daquelas

expedidas em processos eletrônicos, bem como das que necessitem de

muitos documentos para sua instrução ou que dependam de prévio

recolhimento de custas para o cumprimento dos atos deprecados (fls.

04/05).

A magistrada alega que os Juízos têm enviado cartas

precatórias pelo malote digital e, concomitantemente, por meio físico.

Além disso, relata que algumas vezes a mesma carta precatória é

encaminhada à Vara de Precatórias e ao Serviço de Postagem.

Relata que essa prática está gerando cadastramento dúplice e

ensejando a realização de muitos atos desnecessários.

Diante das informações acima, com a devida vênia, considero

pertinente a sugestão da 1a Juíza de Direito da Vara de Precatórias desta

Capital, razão pela qual manifesto-me, respeitosamente, pelo seu

acolhimento, expedindo-se, para tanto, o devido Ofício circular.

Caso acolhida a opinião acima, sugiro, ainda, o arquivamento

destes autos após as cientificações necessárias, uma vez que não

existem outras providências a serem adotadas.

É o parecer, que submeto à apreciação da insigne
Desembargadora Corregedora Geral da Justiça. A

Goiânia, 08 de janeiro de 2014.

Antônio Cézar P. Meneses

2o Juiz Auxiliar-CGJ
MB 1
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Ofício n.° 063/2013- Ia JD Goiânia, 11 de dezembro de 2013.

A Sua Excelência a Senhora

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO
Corregedora-Geral da Justiça
Goiânia-GO
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Senhora Corregedora Geral da Justiça,

Informo a Vossa Excelência que muitos juízos de Comarcas do
Estado de Goiás estão remetendo cartas precatórias a esta Comarca de
Goiânia por meio de Malote Digital e, concomitantemente, enviam a mesma
carta precatória por meio físico.

Outras vezes uma mesma carta precatória é enviada mais de
uma vez por Malote Digital para Unidades Organizacionais distintas, ou seja,
para a Vara de Precatórias e para o Serviço de Postagem.

Essa prática está gerando o cadastramento de cartas precatórias
em duplicidade e ensejando a realização de muitos atos desnecessários pelos
setores de postagem e protocolo, bem como pela Escrivania e pelas juízas
desta Vara. Muitas vezes a duplicidade só é detectada depois que o
cumprimento dos atos em dois (02) autos distintos já está em fase adiantada.

Dessa forma, um sistema criado para garantir maior economia,
eficiência e celeridade nas comunicações oficiais e, consequentemente, na
tramitação dos processos está sendo usado incorretamente e contribuindo
para um resultado contrário, pois com a tramitação de cartas precatórias em
duplicidade o tempo de trabalho de vários serventuários é desperdiçado com
a realização desnecessária de um mesmo ato mais de uma vez.

A utilização do Sistema Hermes - Malote Digital para o envio

Juíza df Direito
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e devolução de cartas precatória é obrigatório, salvo se existirem à disposição
dos juízos deprecante e deprecado outra ferramenta eletrônica específica para
esse fim ou se exigirem o envio de grande quantidade de documentos em
papel.

r

Para solucionar o problema, sugiro a esse Órgão Correicional
que expeça orientação aos juizes deste Estado para que as cartas precatórias
sejam encaminhadas a esta Comarca de Goiânia através do Malote Digital
(deixando de fazê-lo também por meio físico), com envio exclusivamente
para a Unidade Organizacional Serviço de Postagem do Foro - Goiânia,
exceto quando se tratar de precatória expedida em processo eletrônico, ou
que necessite de muitos documentos para sua instrução ou que dependa de
prévio recolhimento de custas pela parte interessada para o cumprimento dos
atos deprecados (nesse último caso geralmente a carta precatória é entregue
por meio físico ao Advogado da parte interessada para que providencie o
recolhimento das custas e a protocolização na Comarca onde será cumprida,
comprovando esses atos nos autos do processo de origem no prazo assinado
pelo deprecante).

Respeitosamente,


