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Processon. 126.152.0083/2017

Senhor Corregedor:

da Vara de Execucao Fiscal da Fazenda Publica Estadual. Dr\ Joseliza Alessandra Vanzela

Turine, para a criafSo de tarjas que permiiam a identilleaeao de processos que tramitam
pcrantc a vara aludida relativos a ^Grandes Devedores Au'vos", "Grandes Devedores Inaiivos"
c "Medios Devedores".

Justillcou o pedido aleyando que. embora esses processes nao tenruim

tramiiaeao prioritaria, e neeessario que sejam identificados nas filas de trabalho para a
satislacao integral do credito em menor tempo (f. 1).
C) Departamenlo de Padronizaciio dc Primeira Instancia sustentou. cm
resumo. que: a) a criaciio de tarjas para atendimento de uma vara especifica deve ser analisada

com cautela; b) atualmente as principals cores de tarjas disponibilizadas pela sistema ja se
encontram \inculadas a pelo menos um lipo dc prioridade ou destaquc proccssuah c) a partir
do momento cm que forcm disponibilizadas, as tarjas ficarao acessiveis a todos os usuarios do

sistema. o que podera ocasionar equlvocos: d) nao e apropriada a criaeiio de tres tipos
disiintos de larjas, sendo uma tarja gencrica sullciente para auxiliar o cartorio; e) se encontra

disponivel no sistema uma tarja generica denominada "delcrminaeao judicial": 0 havendo
necessidade de espccificaeao das tres categorias de devedorcs desejada pela magistrada, e
possfvel inscrir a intbrmaerio no campo "'obscrvaeao do proccsso" (f. 5-7).
A Secretaria de Tcenologia da Intbrmacao noticiou ser possivel a

criacao das tarjas solieitadas e que nao ha incidencia de eusto, sendo apenas necessario
estabeleccralguma corja ulilizada, pois todas as cores de tarjas ja estao cm uso (f, 10)
E o relatdrio.
()pina-se.

O temu relativo as tarjus de idcniilicacao no proccsso elelronico esta
regulamentado no Provimcnlo n. 70/2012 da Corregedoria-Gcral de Justica. entre os arts. 37 a
39, dividindo-se entre aquelas indicati\as de regime dc iramitacao prioritaria definida e as
meramente intbrmati\pas.

A tcspcito da criacao dc novas tarjas, o reierido provimento preve que:

"Art. 39. A Secretaria de TecnoUigiu da Informa^uo inserini novas
larjas no Sistema de AutomagSo da Justlga (SAJ), semprs i/uc
surgirem outras prioridades legais ou infonna^dcj^^le deslaque, alem
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Trata-se de solicitaeiio de formulada pela MM8. Juiza dc Direito titular
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das relacionadas nos artigos anieriores, prescmdinda, para tanto, de
aheraqSta normative/. (Alterado pelo Provimento n. 130, de 2015.)"

Entre os beneficios decorrcntes da milizacao dc tarjas. destaea-se a
rapida identifica^ao dos processos c a utilizacao de ferramenta dc pesquisa espedfica

disponivci no SAJ que permile a consulta dc processos por tarjas, conforme tioticiado a I". 5.
No caso especifico da requerente, esta aduziu ser importante a
ideniificacao para o aperfeicoaniento da cxecucao dos atos jurisdicionais pelos servidores
lotados na respectiva vara. visando a satisfacao integral do credito em menor tempo.
Noutro norte. alem das vantagens acima destacadas. a despeito das
considcracoes apresentadas pelo Departamento de I'adronizacao de Primeira Instancia. nao se
nao sc vislumbra a possibilidade dc a implcmentacao da modilicacao em exame acarretar

qualquer prejuizo.

Embora se trate de alteracao destinada a atender vara espeeffica, c
possivel

que

a

medida

seja aproveitada

por

outras

unidades judiciais

que

possuem

competcneia para o proccssamento de ieilos anatogos.
Adcmais. entende-se ser pouco provavel que a criacao das tarjas
requeridas

aumenlc a possibilidade de equivocos. morniente ao se ponderar que ja ha a

utilizacao da mesma cor de tarja para situacoes diversas, sendo possivel idenlificar qual a
situacilo relativaacada proccsso com a simples mo\inientacao do cursor sobre a tarja no SAJ.
Apenas para exemplificar a situacao atualmente existente, pode-se
mencionar que a cor dc tarja cinza e utilizada para porlador de doenca grave, doador de 6rg3o

on rnedula ossea e determinaqao judicial (art. 37, VIII. IX e X. do Provimento n. 70/2012), ao
passo que a cor amarela e empregada para sinalizar prioridade ECA-CNCA/Acolhimento
familiar,

prioridade

Minislerio Publico e

ECA-CNCA/Aeolliimento

institucional,

indigena.

participacan

do

pedido de diligencia (art. 37. Ill e IV e art. 38. I, III e IV. atnbos do

Provimento n. 70/2012).
Desse modo. para reduzir a ocorrencia dc falhas. sugere-se a utilizacao

de tarjas coin as cores vcrde. azul claro e laranja. ulilizadas respectivamente para indicar rcu

prcso por outro processo. saldo na subconta e scgredo de justica (art. 38. VI. VII c X, do
Provimento n. 70/2012), haja vista serern cores nao utilizadas para outros assuntos e ser
pequena a possibilidade dc coincidencia com os temas propostos pela magistrada.

Diante do exposto, opina-se que seja deierminado a Secretaria dc
Tecnologia da Intbrmacao que proceda a insercao dc novas tarjas no Sistema de Automacao
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Nesse diapasao, alem da permissao normativa. a mencionada
secretaria informou, nestes autos, ser possivel a criafHo das tarjas solicitadas e que nao
haveria qualquer despesa para tanto.

14

(Zfe.

C/eet

e&t-

>-yt4#i&n€t£&6 Jud&ga

da Justi?a (SAJ) relativas a "Grandes Devedores Ali\os". "Grandcs Devcdores Inativos" e

"Medios Dc\rcdorcs" com o cmprcgo das cores verde, azul claro e laranja.
Propoe-se,
Padronizatjao

de

I'rimeira

outrossim.

Instiincia

que

orientacao

seja

claborada

sobre

a

pelo

uiili/ai;ao

Depariamenio
das

novas

de

larjas.

disponibilizando-a entre os avisos consiantes do Guia Procedimental do Servidor - Processo
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Eletrdnico e divulgando-a aos servidores.

A apreciat,.-ao do eminente Corregedor-Geral de Justica.
Cumpra-se.
Campo Grande-MS, 24 de julho de 2017.

)io Possik Salanione

Juiz Auxiliar tia Corregedorts
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