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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

Ofício-Circular nº 14/CN-CNJ/2020

A Sua Excelência o (a) Senhor (a)
Presidente do Tribunal de Justiça

Senhor (a) Presidente,

O Comitê de Crise do Conselho Nacional de Justiça aponta para um aumento
no volume de processos que podem ingressar no Poder Judiciário nos próximos dias, em
especial na Justiça Federal, em decorrência do indeferimento do auxílio-emergencial
previsto pela Lei 13.982/2020, cerca de 18,9 milhões até o dia 2/7/2020.

Em razão disso, o Comitê Gestor das Tabelas Processuais Unificadas (TPU)
incluiu nas referidas tabelas o assunto “Auxílio Emergencial (Lei 13.982/2020)” sob o
código 12754, conforme demonstra a imagem abaixo:
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Brasília, 13 de julho de 2020

Assim, valho-me do presente ofício para levar ao conhecimento de V. Exa., a

existente(s) no âmbito deste Tribunal (1º e 2º graus), no prazo de 48h, caso assim ainda não
tenha procedido.

Solicito, ainda, que V. Exa. dê ampla divulgação aos magistrados e
servidores, inclusive os servidores responsáveis pelo setor de distribuição processual (do
Tribunal, de varas comuns e de juizados especiais), quanto à necessidade de registrar, nos
sistemas processuais, o assunto “Auxílio Emergencial”, nos processos que versem sobre
esse tema, sem prejuízo do registro do assunto principal relacionado com o objeto específico
da demanda, devendo, ainda, proceder a retificação ou complementação do assunto quanto
aos processos já em curso, caso seja identificada alguma inconsistência.

Por fim, solicito que V. Exa. dê ciência do inteiro teor desse ofício ao
Corregedor de Justiça de seu Tribunal, a fim de que adote as providências cabíveis.

Registro que é imprescindível, à gestão adequada desses processos que
tendem a alcançar elevado volume, o esforço conjunto de magistrados e servidores quanto a
sua correta classificação e registro nos sistemas processuais.

Atenciosamente,

Ministro HUMBERTO MARTINS
Corregedor Nacional de Justiça
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necessidade urgente de atualização da TPU no(s) sistema(s) processual(is) eletrônico(s)

