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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

ATO DO DIA 26 DE MAIO DE 2022

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES,

RESOLVE:

Nº 521/2022–SEJU  – Designar o Exmo.  Ícaro Nobre Fonseca , Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itambé, Matrícula nº 187.061-0,
para atuar, cumulativamente, na Central de Agilização Processual da Comarca de Caruaru, a partir do dia 30/05/2022 até ulterior deliberação,
ficando dispensado o Exmo. Dr. Damião Severiano de Sousa.

DES. LUIZ CARLOS DE BARROS FIGUEIRÊDO

PRESIDENTE

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 03, DE 26 DE MAIO DE 2022.

Ementa:   Regulamenta o procedimento de redistribuição dos processos em fase de cumprimento de sentença definitivo ou provisório que tenham
por objeto o seguro habitacional de imóveis vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH) para o Núcleo 4.0 Sistema Financeiro de
Habitação/Seguro Habitacional.

O EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, LUIZ CARLOS DE BARROS FIGUEIRÊDO  , no uso
das atribuições legais e regimentais, e

CONSIDERANDO   que a Resolução CNJ nº 385, 06/04/2021, com as alterações trazidas pela Resolução CNJ nº 398, 09/06/2021, dispõe sobre
a criação e a atuação dos “Núcleos de Justiça 4.0” no âmbito do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO   que o Ato Conjunto TJPE nº 05, de 14/02/2022 (DJe 15/02/2022), instituiu no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco o
Núcleo de Justiça 4.0 com competência para processamento e julgamento das causas relativas às demandas de seguro habitacional de imóveis
vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH);

CONSIDERANDO   que a instalação no Núcleo 4.0 Sistema Financeiro de Habitação/Seguro Habitacional tem por finalidade maior a concretização
do preceito constitucional da “razoável duração do processo”, salvaguardando esse direito fundamental do(a) cidadão(ã) – jurisdicionado(a),
inscrito no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil;

CONSIDERANDO   a necessidade de dar celeridade à efetivação do encaminhamento dos processos físicos e eletrônicos por todas as unidades
judiciárias do Estado para o referido Núcleo;

CONSIDERANDO   que nem todos os processos se encontram preenchidos com a classe processual correspondente;

CONSIDERANDO   o dever de fidedignidade das informações processuais com a finalidade de atender ao princípio da cooperação, previsto
no art. 6º do CPC;

CONSIDERANDO   que os processos que se encontram na fase de conhecimento já foram migrados para o Núcleo 4.0 Sistema Financeiro de
Habitação/Seguro Habitacional, restando apenas nas unidades de origem os processos que se encontram na fase de cumprimento de sentença
definitivo ou provisório,
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RESOLVE:

Art. 1º   Os processos que se encontram na fase de cumprimento de sentença definitivo ou provisório em qualquer unidade judiciária do Tribunal
de Justiça de Pernambuco envolvendo mutuários(as) do Sistema Financeiro de Habitação e seguradora responsável pelo seguro habitacional,
e cujo objeto seja o pagamento de indenização securitária por vício de construção, passam a tramitar no Núcleo 4.0 Sistema Financeiro de
Habitação/Seguro Habitacional.

Art. 2º   Os processos eletrônicos serão remetidos ao "Núcleo de Justiça 4.0 - Seguro Habitacional - SFH" (PJe) por meio de redistribuição
automática, identificados como desta competência pela SETIC.

Art. 3º   As unidades judiciárias, a qualquer momento, poderão proceder à redistribuição de processos eletrônicos para o "Núcleo de Justiça 4.0
- Seguro Habitacional - SFH" (PJe), selecionando a Jurisdição “Justiça 4.0” e a competência “Justiça 4.0 - SFH”.

Art. 4º   Os Processos físicos de competência do "Núcleo de Justiça 4.0 - Seguro Habitacional - SFH" devem ser remetidos da seguinte forma:

I -   As unidades judiciais devem despachar para que o processo físico seja redistribuído para a unidade transitória "Núcleo de Justiça 4.0 -
Seguro Habitacional - SFH" (Judwin);

II -   O "Núcleo de Justiça 4.0 - Seguro Habitacional - SFH" (Judwin) procederá o envio dos processos para digitalização pela Central de
Digitalização;

III -   Ao final da digitalização, os(as) servidores(as) lotados(as) no "Núcleo de Justiça 4.0 - Seguro Habitacional - SFH" (Judwin) procederão a
migração dos processos físicos para eletrônicos por meio do Sistema PJe, seguindo as diretrizes da IN 01/2020 e do manual de importação de
Processos do Judwin para o PJe.

Art. 5º   O Coordenador do Núcleo 4.0 SFH monitorará a atuação do envio dos processos.

Art. 6º   Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário, em especial o art. 7º da Instrução de Serviço
nº 02, de 30 de março de 2022.

Publique-se. Cumpra-se. Registre-se

Recife, 26 de maio de 2022.

Desembargador Luiz Carlos de Barros Figueirêdo

Presidente do Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11/2022

Ementa  : Institui e disciplina o programa "Nupemec: em nome do reconhecimento social" nas Comarcas do Estado de Pernambuco.

O Excelentíssimo Senhor Desembargador LUIZ CARLOS DE BARROS FIGUEIRÊDO, Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco,
o Excelentíssimo Senhor Desembargador ERIK DE SOUSA DANTAS SIMÕES, Coordenador-Geral do Núcleo Permanente de Métodos
Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC e o Excelentíssimo Senhor Desembargador LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO,
Coordenador Setorial dos CEJUSCS DO 1º E 2º Grau  , no uso de suas atribuições legais e regimentais, e

CONSIDERANDO   que de acordo com o art. 1º da Constituição Federal, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como um dos seus fundamentos a dignidade
da pessoa humana;


