
RESOLUÇÃO Nº 35, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA
CENTRAL DE CARTAS PRECATÓRIAS E CARTAS DE
ORDEM DA COMARCA DE MACEIÓ.

 O  TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO  ESTADO  DE  ALAGOAS,  no  uso  das  suas
atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o  disposto  no  art.  5º,  LXXVIII,  da  Constituição  da  República
Federativa do Brasil, segundo o qual são assegurados a todos, no âmbito judicial e administrativo, a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação;

CONSIDERANDO as metas e objetivos traçados no Plano de Gestão Estratégica da
Corregedoria-Geral da Justiça – CGJ;

CONSIDERANDO a necessidade de aprimoramento das atividades administrativas e
jurisdicionais, objetivando o fornecimento de uma prestação jurisdicional adequada e tempestiva,
que decorre do princípio constitucional da eficiência (art. 37 da CF);

CONSIDERANDO a  necessidade  de  se  buscar  meios  para  tornar  mais  eficiente  o
cumprimento de cartas precatórias e de ordem;

CONSIDERANDO,  finalmente, o que decidiu o Plenário do Tribunal de Justiça do
Estado de Alagoas, em sessão realizada nesta data;

RESOLVE

CAPÍTULO I

ESTRUTURA DA CENTRAL DE CARTA PRECATÓRIA E DE ORDEM

Art. 1º Fica instituída a Central de Cumprimento de Cartas Precatórias e de Ordem –
CCPO da Comarca de Maceió,  cuja  instalação será precedida de ato da Corregedoria-Geral  da
Justiça.

Art. 2º A CCPO – órgão de gerenciamento, processamento, cumprimento e supervisão
das cartas precatórias e  de ordem –, é  subordinada à  Corregedoria-Geral  da Justiça e possui  a
seguinte estrutura organizacional:

I – 1 (um) Juiz de Direito supervisor;

II – 3 (três) Servidores, dentre os quais um será o chefe da Secretaria e outro, o seu
substituto.

§ 1º A CCPO será supervisionada por um Juiz de Direito e dirigida por um chefe de
Secretaria, todos designados pelo Corregedor-Geral da Justiça.
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§ 2º O chefe de Secretaria e o seu substituto serão escolhidos nos moldes da legislação
vigente, dentre os analistas judiciários – área judiciária com formação em Direito.

Art. 3º O Juiz de Direito supervisor da CCPO será designado pelo Corregedor-Geral da
Justiça para um mandato de 2 (dois) anos, sendo vedada a recondução.

Parágrafo único. O Juiz supervisor, que deverá ser um magistrado titular de Unidade
Judiciária da comarca onde a CCPO esteja sediada, fará jus à vantagem pecuniária de que trata o
inciso III do art. 185 da Lei Estadual nº 6.564, de 5 de janeiro de 2005.

CAPÍTULO II 

ATRIBUIÇÕES

Art. 4º São atribuições do Juiz supervisor, precipuamente:

I – analisar as cartas precatórias e de ordem e determinar seu cumprimento, quando
preenchidos os requisitos legais;

II – analisar as solicitações dos Juízos deprecantes, no que se refere ao cumprimento de
atos em caráter de urgência;

III – fiscalizar a atuação dos servidores da CCPO; 

IV – zelar pela aplicação desta Resolução;

Art. 5º Ao chefe de Secretaria da CCPO caberá:

I – prestar apoio ao Juiz supervisor;

II  –  gerenciar  as  atividades  de  recebimento,  processamento  e  devolução  das  cartas
precatórias e de ordem;

III – determinar as providências operacionais e administrativas necessárias à solução
dos problemas existentes;

IV – informar ao Juiz supervisor possíveis faltas ou irregularidades; 

V – elaborar a escala de férias dos servidores da CCPO; e

VI – acessar os respectivos e-mails institucionais e Malote Digital pelo menos 1 (uma)
vez ao dia.

Art. 6º São atribuições dos demais servidores lotados na CCPO:

I  –  executar  as  atividades  de  recebimento,  processamento  e  devolução  das  cartas
precatórias e de ordem;

II –  realizar  as atividades que lhes  forem determinadas  pelo chefe de Secretaria  da
CCPO;

III  –  acessar  os  respectivos  e-mails  institucionais  e  Malote  Digital  pelo  menos  1
(uma)vez ao dia.
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CAPÍTULO III 

PROCESSAMENTO DAS CARTAS

Art.  7º As  cartas  precatórias  e  de  ordem remetidas  à  CCPO,  após  análise  do  Juiz
supervisor, serão cumpridas, caso preencham os requisitos legais.

§  1º Quando  a  carta  precatória  ou  de  ordem tiver  por  objeto  a  prática  de  ato  de
comunicação  processual  que  envolva  a  realização  de  audiência,  esta  será  realizada  pelo  Juízo
deprecante,  por  meio  de  sistema  de  videoconferência,  em sala  da  CCPO,  nos  dias  e  horários
disponíveis, devendo um servidor da Central acompanhar o ato.

§ 2º Nos casos em que seja deprecada a realização de audiência, a carta precatória ou de
ordem deverá ser distribuída para um dos Juízos competentes.

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º Poderão ser criadas, por meio de Provimento da Corregedoria-Geral da Justiça,
Centrais de Cumprimento de Cartas Precatórias e de Ordem em outras comarcas.

Art. 9º O fluxo de trabalho da CCPO será criado pela Diretoria Adjunta de Tecnologia
da Informação – DIATI, que adotará as providências necessárias para o seu funcionamento no prazo
máximo de 30 (trinta) dias.

Art. 10 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11 Revogam-se as disposições em contrário.
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