PATRICIA TIUMAN DE SOUZA CARVALHO
De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:

SPI SECRETARIA DE PRIMEIRA INSTANCIA
quarta-feira, 7 de novembro de 2018 11:54
Juizes Interior; Juizes Capital
Diretores Capital; Diretores Interior
COMUNICADO CONJUNTO Nº 2105/2018

COMUNICADO CONJUNTO Nº 2105/2018
(CPA Nº 2018/0165493)
DESTINADO EXCLUSIVAMENTE ÀS UNIDADES JUDICIAIS QUE PROCESSAM FEITOS DAS DIVERSAS COMPETÊNCIAS DA ÁREA
CRIMINAL (FASE DE CONHECIMENTO E EXECUÇÃO)
A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a Corregedoria Geral da Justiça COMUNICAM aos Magistrados, Dirigentes,
Servidores das Unidades Judiciais da Primeira Instância das áreas acima especificadas informatizadas com o sistema SAJ/PG5 e aos
Dirigentes e Servidores da SAP – Secretaria da Administração Penitenciária, que no contexto dos Comunicados Conjuntos nº 1470/2018 e
932/2018 está disponibilizado novo tipo de petição para o peticionamento eletrônico intermediário SAP (Categoria: Petições Diversas),
dirigido aos processos digitais e destinado à indicação de teleaudiência nas hipóteses de situações especiais que recomendem a
realização da audiência por tal meio, tais como: doença do preso, diferenciada periculosidade, ou remoção para Unidade distante do local de
tramitação do feito.
Petições Intermediárias – SAP – Categoria: Petições Diversas
Código
7516

Descrição
SAP - Indicação de Teleaudiência

Movimentação Lançada na Juntada Automática
Código
61918

Descrição
SAP - Indicação de Teleaudiência Juntada

RECOMENDAM AINDA às Unidades Judiciais e Magistrados, a especial observância das indicações de teleaudiência na triagem e
apreciação das petições.
COMUNICAM AINDA, que a lista geral de petições está divulgada no acesso rápido do Peticionamento Eletrônico e nas Orientações Internas,
no título: Peticionamento Eletrônico – SAP, ou nos links a seguir. Eventuais atualizações dessa lista serão divulgadas nos mesmos endereços.
Link - Peticionamento Eletrônico: http://www.tjsp.jus.br/PeticionamentoEletronico
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Link – Intranet/Orientações Internas:
http://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/OrientacaoPublicoInterno/Cartorios

AVISO - O remetente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário dar a ela tratamento adequado. Sem a
devida autorização, a reprodução, a distribuição ou qualquer outra ação, em desconformidade com as normas internas do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (TJSP), são proibidas e passíveis de sanções.
Se eventualmente aquele que deste tomar conhecimento não for o destinatário, saiba que a divulgação ou cópia da mensagem são proibidas. Favor
notificar imediatamente o remetente e apagá-la. A mensagem pode ser monitorada pelo TJSP.

2

