
Excelentíssimo (a) senhor(a) doutor(a) juiz(a) de Direito do 2º Juizado Especial 

Cível da Comarca de Goiânia-GO 

__________, procuradora da ______, já devidamente qualificado nos presentes 

autos, promovido por ________ e ________, vem à digna presença de V. Exa., esclarecer e 

retratar pelos fatos a seguir expostos:  

A petição de ocorrência nº 71 protocolada por esta procuradora, foi redigida por um 

estagiário deste escritório, que utilizou como modelo, uma petição de um outro advogado 

para elaborar a peça supracitada, tendo em vista que estava correndo prazo para 

manifestação da parte autora.  

Por se tratar de um modelo de peça redigida por outro advogado, não tenho 

conhecimento a qual juiz se refere tal alegação.  

Mas tenho a certeza de que esta menção não é referente a estes autos e muito 

menos a este Honroso Juiz, pois os presentes autos vêm tramitando de forma célere, 

digna de elogio pela autuação de V. Exa. nos presentes autos.  

Mesmo diante deste equívoco, suplico que aceite minhas estimadas 

considerações de desculpas pelo ocorrido, pois em momento algum foi intenção 

desta em faltar com o respeito a Vossa Excelência.  

Contudo, na data que a referida petição foi protocolada, a presente procuradora 

estava em diligência em outra comarca e deixou sua senha pessoal do sistema projud para 

que o referido estagiário protocoliza-se a petição.  

Este, pela sua inexperiência e afobação, protocolou a peça afoitamente sem a devida 

análise e correção, excluindo as anotações que são impertinentes a estes autos.  

Diante o exposto solicito a V. Exa. desconsidere o referido trecho contido na 

petição retro, por não ser referente a V. Exa., aceite as desculpas pela falta de 

atenção por parte desta procuradora, pelo fato ocorrido, bem como as escusas pelo 

dissabor ou aborrecimento sofrido por este nobre magistrado, razão pela qual 

também irei retratar-me pessoalmente com este douto juízo. 

Nestes termos, 

pede deferimento.  

 

Goiânia, 07 de outubro de 2013. 

 


