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NÚCLEO DE COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA

BOA PRÁTICA N. 01/2022

Ementa:  Cooperação  Técnica.  JUCEG.
Envio  e  Recebimento  de  Documentação
para  instrução  de  processos
administrativos  e  judiciais
exclusivamente  por  meio  digital  e  de
forma gratuita.

O  Núcleo  de  Cooperação  Judiciária  do  Poder  Judiciário  do  Estado  de
Goiás (NUCOJUD),  instituído pelo Decreto Judiciário 1.120/2021, tem entre
suas  funções  estabelecer  critérios  para  o  registro  das  boas  práticas  de
cooperação judiciária no âmbito do Tribunal de Justiça e a prestação e troca de
informações relevantes para a solução dos processos.

E no âmbito do PROAD 340779 foi debatida e aprovada a publicidade de boa
prática  relativa  à  vedação  de  envio  de  expedientes  físicos  para  fins  de
requisição de dados da Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG).

De fato, o Termo de Cooperação Técnica firmado pelo Tribunal de Justiça de
Goiás  com a  JUCEG (PROAD 332301)  permite,  por  meio  de  uma solução
tecnológica  desenvolvida  por  aquele  órgão,  o  envio  e  o  recebimento  de
esclarecimentos e informações de forma gratuita, em ambiente virtual, por porta
única,  quando  o  objetivo  for  a  instrução  de  processos  administrativos  e
judiciais.

A concessão e a gestão de acessos no âmbito do Tribunal de Justiça de Goiás é
é feita  pela Divisão de Gerenciamento dos Sistemas CNJ e Conveniados da
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Corregedoria-Geral  da  Justiça  (cnjconveniados@tjgo.jus.br)  que  estabeleceu
um fluxo para a obtenção do login no Sistema Convênios da JUCEG. 

Com esse viés, houve nova expedição, pela Corregedoria-Geral da Justiça, de
Ofício Circular aos magistrados do Estado de Goiás, com informações sobre o
objetivo da cooperação e forma como servidores e magistrados devem solicitar
o cadastro.

Os integrantes do Núcleo de Cooperação Judiciária constataram se tratar de boa
prática que pode ser adotada no  Poder  Judiciário do Estado de Goiás e  em
outras unidades da Federação e se trata de uma solução sustentável, na medida
em  que  há  redução  da  impressão  física  de  documentos  e  celeridade  no
cumprimento da ordem judicial, geralmente necessária em execuções, fases de
cumprimento e em incidentes de desconsideração da personalidade jurídica.
 
A rotina pode otimizar o cumprimento de diligências necessárias à obtenção de
informações e esclarecimentos para solução de demandas e será feita de forma
eletrônica e gratuita com a aplicação tecnológica desenvolvida pela JUCEG.

O cadastro para obtenção de acesso, neste caso, é centralizado em uma área de
gerenciamento  de  Sistemas,  para  onde  são  encaminhados,  via  e-mail,  a
solicitação  com  identificação  do  magistrado  e  servidor  (carteira  funcional,
carteira nacional de habilitação ou documento de identidade, cargo, lotação, e-
mail institucional), de forma a preservar a segurança no tráfego de dados.

A  consulta  é  feita  diretamente  no  banco  de  dados  da  Junta  Comercial,
permitindo gerar documento digital que pode ser imediatamente inserido em
autos judiciais ou administrativos.

Conclusão:

O  Núcleo  de  Cooperação  Judiciária  do  Poder  Judiciário  do  Estado  de
Goiás (NUCOJUD), diante do exposto, reconhece essa rotina de vedação de
tráfego  de  expedientes  físicos  e  de  requisição  de  dados  da  JUCEG por  via
exclusivamente  eletrônica  uma  boa  prática  que  deve  ser  adotada  pelos
magistrados,  magistradas,  assessores e assessoras,  servidores e servidoras do
Poder Judiciário do Estado de Goiás.

Membros

Desembargador Wilson Safatle Faiad
Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas, Juiz Auxiliar da Presidência
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Reinaldo de Oliveira Dutra, Juiz Auxiliar da Presidência
Gustavo Assis Garcia, 1º Juiz Auxiliar da CGJ
Ricardo Silveira Dourado, 2º Juiz Auxiliar da CGJ
Marcus Vinícius Alves de Oliveira, 3º Juiz Auxiliar da CGJ
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WILSON SAFATLE FAIAD
DESEMBARGADOR
GABINETE DES WILSON SAFATLE FAIAD
Assinatura CONFIRMADA em 15/08/2022 às 13:21
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ALDO GUILHERME SAAD SABINO DE FREITAS
JUIZ AUXILIAR
JUIZ AUXILIAR DA PRESIDENCIA - ALDO GUILHERME SAAD SABINO DE FREITAS
Assinatura CONFIRMADA em 15/08/2022 às 12:21
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GUSTAVO ASSIS GARCIA
JUIZ DE DIREITO
1º JUIZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA
Assinatura CONFIRMADA em 15/08/2022 às 13:11
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RICARDO SILVEIRA DOURADO
JUIZ DE DIREITO
2º JUIZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA.
Assinatura CONFIRMADA em 15/08/2022 às 13:24
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MARCUS VINÍCIUS ALVES DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO
3º JUIZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA.
Assinatura CONFIRMADA em 15/08/2022 às 14:29
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REINALDO DE OLIVEIRA DUTRA
JUIZ AUXILIAR
JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA - REINALDO DE OLIVEIRA DUTRA
Assinatura CONFIRMADA em 15/08/2022 às 17:53


