
Comunicado estabelece diretrizes para criação e funcionamento

Na fase de instrução do processo, quando o juízo precisa ouvir 

uma pessoa que mora em outra comarca, é utilizado um instru-

mento chamado “carta precatória”: uma solicitação formal para 

que o juízo da cidade onde se encontra a parte/testemunha realize 

a oitiva e devolva os documentos com as informações. Para agilizar 

esses atos, o Tribunal de Justiça criou as Estações Passivas de Oitiva. 

Dessa forma, o próprio juiz do processo pode ouvir diretamente a pes-

soa que está em outra cidade, por videoconferência, em substituição à 

emissão das cartas precatórias. 

A Estação Passiva de Oitiva foi concebida a partir da edição do Provi-

mento CSM nº 2.644/21, em dezembro.  A estrutura e funcionamento das 

unidades estão previstos no Comunicado Conjunto nº 289/22, publicado 

na última segunda-feira (23). As Normas de Serviço da Corregedoria Ge-

ral da Justiça (NSCGJ) foram adaptadas para que cada comarca instale 

a Estação Passiva, o que deve ocorrer até 13 de junho. “As estações são 

um grande avanço e conferem celeridade ao trâmite da ação judicial, 

além de serem muito importantes para aproximar o juiz do processo da 

prova produzida, pois a testemunha não precisa ser ouvida por intermé-

dio de outro magistrado”, afirma a juíza assessora da Corregedoria Geral 

da Justiça Juliana Amato Marzagão. 

Não é necessário que a Estação funcione em espaço exclusivo, bastan-

do que o fórum mantenha um local com computador e o equipamento 

para a videoconferência. É obrigatória a permanência de um funcio-

nário na sala durante todo o período de realização das audiências. A 

parte/testemunha é intimada a comparecer ao fórum mais próximo de 

sua residência para a oitiva. “Se a pessoa tiver meios próprios (celular, 

computador) não precisa ir até a estação do fórum, fica a critério do 

juiz do processo”, explica Juliana Marzagão.

Até o momento, já existem 333 Estações Passivas de Oitiva disponíveis 

em todo o Estado. As unidades judiciais podem fazer o agendamento 

para uso das estações diretamente pelo Teams ou pelo Outlook. O TJSP 

produziu apostilas com as orientações para configuração e para agen-

damento, disponíveis na plataforma Moodle, o Portal de Educação Cor-

porativa do TJSP (link acessível apenas para o público interno). Outros 

tribunais também poderão utilizar a Estação, mediante envio de e-mail 
para a Administração do fórum. “Para as oitivas determinadas pelos ju-

ízes paulistas a agilidade será total, visto que o próprio juízo consultará 

diretamente a agenda da estação passiva que será utilizada, visualizará 

datas e horários disponíveis, e realizará seu agendamento, sem nenhum 

intermediário”, conta a juíza assessora da CGJ Flavia Castellar.

Mais informações sobre as estações de oitiva estão no Portal do TJSP. A 

página disponibiliza as normas que regulamentam o funcionamento des-

te serviço, a relação das estações disponíveis no Estado de São Paulo 

e o link para consulta da competência territorial na Comarca da Capital.

Comentários, críticas e sugestões de pauta para reportagens no DJE, entre em contato com a Diretoria de Comunicação Social do TJSP (imprensatj@tjsp.jus.br)

Siga o TJSP nas redes sociais: facebook • twitter • youtube • flickr • instagram • linkedin

Comunicação Social TJSP - DM (texto) / LF (layout)

Estações Passivas de Oitiva substituem cartas 
precatórias e agilizam tramitação processual



Altera a composição do Comitê Gestor de Orçamento e 
de Priorização do Primeiro Grau no âmbito do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo.

Altera a Portaria nº 10.099/2022 que dispõe sobre a 
composição do Comitê Gestor de Orçamento e de 
Priorização do Primeiro Grau, no âmbito do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, biênio 2022-2023, para 
consignar a indicação de um titular pela Corregedoria 
Geral da Justiça.



































ato de distribuição de expediente administrativo, relativo ao 
Grupo de Estudos sobre Enunciados e Súmulas do Direito Privado



Equipamento retirado 
para reparo

e-mail

Equipamento retirado para reparo

: “IRDR - Tarifa de 
fornecimento de água e coleta de esgoto - Pretensão de uniformização de jurisprudência desta Corte acerca do enquadramento, 
ou não, do sistema de economias múltiplas também para prédios não residenciais - Tema de ordem exclusivamente jurídica 
e alvo de acentuada divergência na jurisprudência desta Corte - Requisitos de admissibilidade do incidente preenchidos na 
hipótese presente - Determinação de retorno dos autos digitais à Relatora, para as providências do art.982, do CPC - Incidente 
admitido, a tanto afetada a apelação registrada sob nº 1011195-34.2020.8.26.0011”.











Sub censura











NOTA: EVENTUAIS PROCESSOS ADIADOS SERÃO INCLUÍDOS NA PAUTA DA SESSÃO SUBSEQUENTE, 
INDEPENDENTEMENTE DE NOVA INTIMAÇÃO. PEDIDOS DE INSCRIÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL PODERÃO 
SER FORMULADOS NO DIA DA SESSÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 146, I E III, DO RITJSP; ADMITINDO-SE TAMBÉM 
PEDIDOS DE INSCRIÇÃO PRÉVIA APÓS A DISPONIBILIZAÇÃO DA PAUTA NO DJE, MEDIANTE REQUERIMENTO A SER 
ENDEREÇADO PARA O E-MAIL OEADM@TJSP.JUS.BR, ATÉ AS 18 HORAS DO DIA ÚTIL ANTERIOR AO DA SESSÃO DE 
JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 146, II, DO RITJSP, CONTENDO AS INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROCESSO 
(NÚMERO DO FEITO, ÓRGÃO JULGADOR, PARTE REPRESENTADA E NOME DO ADVOGADO). MEMORIAIS PODERÃO 
SER ENCAMINHADOS PARA OS E-MAILS INSTITUCIONAIS DOS GABINETES DOS DESEMBARGADORES, DISPONÍVEIS 
PARA CONSULTA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO https://www.tjsp.jus.br/CanaisComunicacao/EmailsInstitucionais.

Processo Novo




