
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

 NÚCLEO DE COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA

BOA PRÁTICA N. 03/2022

Ementa: Conversão da Carta Precatória
de coleta de prova oral de outra Justiça
ou  de  outra  Unidade  da  Federação  em
solicitação  de  utilização  de  sala  passiva
com eventual envio de link.

O Núcleo  de  Cooperação  Judiciária  do  Poder  Judiciário  do  Estado  de
Goiás – NUCOJUD, instituído pelo Decreto Judiciário 1.120/2021, tem entre
suas  funções  estabelecer  critérios  para  o  registro  das  boas  práticas  de
cooperação judiciária no âmbito do Tribunal de Justiça e na prestação de auxílio
em assuntos administrativos e institucionais.

E no âmbito do PROAD 340779 foi debatida e aprovada a publicidade de boa
prática relativa à viabilidade de conversão da Carta Precatória oriunda de outras
Justiças (Eleitoral, Federal, do Trabalho) e de outros Estados da Federação em
solicitação de sala passiva com encaminhamento de link ao Juízo Deprecante
(caso necessário), cumprindo-se inclusive um dos eixos do Planto de Ação do
Ministro Luiz Fux (que envolve a orientação de extinção da carta precatória da
rotina forense).

A rotina de realização de audiências em salas passivas no âmbito da Justiça
Estadual está funcionado com êxito e assertividade e toda unidade judiciária
tem ao menos uma sala passiva disponível para agendamento e utilização. E é o
próprio Juízo Deprecante-Solicitante quem marca o dia e horário da realização
do ato na respectiva agenda eletrônica.
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Para a implementação integral da rotina para outros Estados e outras Justiças
ainda é necessário o desenvolvimento de ferramenta que permita o acesso do
Juízo  Deprecante  direto  à  agenda  eletrônica  da  unidade  deprecada  para
programar  a  realização  do  ato  processual  pretendido,  o  que  ainda  não  se
conseguiu no âmbito da DTI da Presidência.

Enquanto  a  funcionalidade  ainda  está  sendo  desenvolvida,  sugere-se  que  as
eventuais  cartas  precatórias  enviadas por  outros  Tribunais  de  Justiça  ou por
outras Justiças sejam convertidas, mediante despacho cooperativo e ciência do
Deprecante,  em  “solicitação  de  utilização  de  sala  passiva”,  ofertando-se  a
estrutura que já dispomos em todas as comarcas do Estado de Goiás.

E, se necessário, caberá ao Juízo Solicitado (do Poder Judiciário do Estado de
Goiás)  enviar  o  link  para  a  realização  do  ato  à  distância,  promovendo  a
intimação do acusado, testemunha ou vítima.

A rotina, após implementada, poderá promover o aumento da celeridade e da
eficiência da prestação jurisdicional e ainda atender as determinações contidas
na  Resolução-CNJ  345/2020,  que,  como  regra,  estabelece  que  salvo
impossibilidade  técnica  ou  dificuldade  de  comunicação,  deve-se  evitar  a
expedição de carta precatória de coleta de prova oral.

Conclusão:

O  Núcleo  de  Cooperação  Judiciária  do  Poder  Judiciário  do  Estado  de
Goiás (NUCOJUD), diante do exposto reconhece como boa prática utilização
da rotina de “conversão” da Carta Precatória de coleta de prova oral, oriunda de
outras  Justiças  (Eleitoral,  Federal,  do  Trabalho)  e  de  outros  Estados  da
Federação, em solicitação de utilização de sala passiva com encaminhamento de
link ao Juízo Deprecante, utilizando-se sempre o bom senso, a razoabilidade, o
consenso entre os juízos e a cooperação no contato institucional.
A boa  prática  pode  ser  replicada  por  Tribunais  no  país  com  o  intuito  de
desburocratizar e otimizar a prestação do serviço judicial.
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