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RECOMENDAÇÃO/CGJ N.º 004, DE 10 DE ABRIL DE 2017.

Recomenda  às  unidades  jurisdicionais  de  1º
Grau  a  observância  da  normatização  contida
na Portaria n.º 285/2017 – PTJ/AM, do Tribunal
de Justiça do Estado do Amazonas, que dispõe
sobre  o  cadastro  e  distribuição  de  cartas
precatórias deprecadas ao juízo da comarca de
Manaus/AM.

O CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA , no uso das suas atribuições legais e
regulamentares,

CONSIDERANDO a Decisão proferida no Procedimento Administrativo SEI n.º
0005390-91.2016.8.23.8000;

CONSIDERANDO  a  normatização  contida  Portaria  n.º  285/2017-PTJ/AM,
oriunda do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas;

RESOLVE:

RECOMENDAR  a  todas  as  unidades  jurisdicionadas  a  fiel  observância  às
normas  contidas  na  Portaria  n.º  285/2017-PTJ/AM,  que  dispõe  sobre  o
cadastro e distribuição de cartas precatórias deprecadas ao juízo da comarca
de Manaus/AM, com o cumprimento, da seguinte sistemática:

I) As  Cartas  Precatórias encaminhadas à  comarca de Manaus/AM deverão
seguir  por meio do Sistema e-SAJ, cujo link consta no sítio  do Tribunal de
Justiça  do  Estado  do  Amazonas  (www.tjam.jus.br)  -  “Peticionamento
Eletrônico”.

a) Subsidiariamente, para as comarcas deprecantes que não operem por meio
eletrônico, o envio poderá se dar pela VIA POSTAL.

b)  As  Cartas  Precatórias  eventualmente  encaminhadas  pela  VIA  POSTAL,
portanto  protocolizadas  em  meio  físico,  serão  digitalizadas  e  mantidas  à
disposição dos interessados pelo prazo de 30 (trinta) dias, seguindo a mesma
orientação  do  art.  2º  da  Resolução  n.  15/2011,  do  Tribunal  de  Justiça  do
Amazonas.

c) O encaminhamento será direcionado exclusivamente para a Coordenadoria
de Protocolo de 1º Grau, localizada no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis,
s/n, 1º andar, setor 1, Manaus/AM.
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II) As  unidades  que  enfrentarem  dificuldades  para  realizar  o  cadastro  das
precatórias  no  sistema  e-SAJ,  poderão  solicitar  o  tutorial  com  instruções
detalhadas para operacionalização do sistema, via e-mail, a ser encaminhado
para o endereço: central.precatorias@tjam.jus.br.

III) Os  Ofícios  de  Cobrança  em  relação  Cartas  Precatórias  deverão  ser
encaminhados diretamente para o e-mail: central.precatorias@tjam.jus.br.

IV) As Cartas Precatórias que não possuem deferimento de justiça  gratuita
devem recolher  o preparo  (custas  iniciais)  cuja  guia  poderá ser  obtida  em
www.tjam.jus.br  na guia: (custas e depósitos judiciais – custas processuais –
capital  e  interior  –  custas  iniciais),  além  das  (custas  do  oficial  de  justiça),
conforme  a  diligência  a  ser  realizada  (guia:  custas  e  depósitos  judiciais  –
custas  de diligências  oficiais  de justiça  –  custas de diligência  –  oficiais  de
justiça capital). 

Publique-se e cumpra-se.

MAURO CAMPELLO
Corregedor Geral de Justiça

Fonte: Diário da Justiça Eletrônico. Boa Vista, ed. 5954 p. 17, 07. Abr. 2017.
http://diario.tjrr.jus.br/dpj/dpj-20170201.pdf


