
 

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 10.

Disciplina o uso da agenda eletrônica como

instrumento cooperação de natureza

administrativa, em substituição à Carta

Precatória, para a realização de depoimentos

pessoais, oitivas de testemunhas e vítimas

residentes fora da comarca e, quando for o

caso, interrogatórios de réus presos na forma 

do art. 185 do Código de Processo Penal por

sistema de videoconferência, na Justiça de

Primeira Instância do Estado  de Goiás.

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE

 e oJUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA

, no exercício de suas atribuições legais e regimentais,DO ESTADO DE GOIÁS

tendo em vista o que restou decidido no PROAD nº 202202000320489,

 que a cooperação de natureza administrativaCONSIDERANDO

tem por escopo tornar mais eficiente a administração da justiça e, como

consequência, buscar a eficiência da prestação da tutela jurisdicional;

 o princípio constitucional da eficiência naCONSIDERANDO

administração pública (art. 37 da Constituição Federal), aplicável à administração

judiciária, e a importância do processo de desburocratização do serviço público

nacional, instituído pela Lei n.º 13.726/2018;

 que o CONSIDERANDO inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição

 determina que a todos sãoda República Federativa do Brasil de 1988

assegurados a  razoável duração  do  processo  e  os  meios  que  garantam  a 

celeridade  de  sua  tramitação, no âmbito judicial e administrativo;
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 os arts. 6º e 8º da CONSIDERANDO Lei Federal n.º 13.105, de

l –, que consagram os princípios16 de março de 2015 – Código de Processo Civi

da cooperação e da eficiência no processo civil, bem como os arts. 67 a 69, que

preveem os mecanismos de cooperação entre órgãos do Poder Judiciário para a

realização de atividades administrativas e para o exercício das funções

jurisdicionais;

 que foram estabelecidas as diretrizes e   CONSIDERANDO

procedimentos sobre a cooperação judiciária nacional entre os órgãos do Poder

Judiciário e outras instituições e entidades pela Resolução CNJ nº 345, de 09 de

outubro de 2020;

 o disposto no caput do art. 4º da ResoluçãoCONSIDERANDO

CNJ nº 354/2020, que estabelece, como regra, que o ofendido, a testemunha e o

perito residentes fora da sede do juízo serão inquiridos e prestarão

esclarecimentos por videoconferência, na sede do foro de seu domicílio ou no

estabelecimento prisional ao qual estiverem recolhidos;

 que o § 2º do art. 4º da Resolução CNJ nºCONSIDERANDO

354/2020 dispõe que: “Salvo impossibilidade técnica ou dificuldade de

comunicação, deve-se evitar a expedição de carta precatória inquiritória”;

 a publicação do Decreto Judiciário n°CONSIDERANDO

837/2021 que institui, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Goiás, o Juízo

100% Digital, e que se encontra implantado em todas as unidades judiciárias

deste Tribunal;

RESOLVEM:

 Os depoimentos pessoais, as oitivas de testemunhas, daArt. 1º

vítima e/ou ofendido e peritos residentes fora da Comarca e, quando for o caso,

os interrogatórios de réus presos na forma do art. 185 do Código de Processo

Penal, no âmbito do Estado de Goiás, relativos a processos de quaisquer

competências, que tramitam em meio eletrônico nas unidades judiciárias da

Justiça de Primeira Instância  do Estado  de Goiás, serão realizados por sistema

de videoconferência, de acordo com o disposto neste Provimento.

 Em 30 (trinta) dias, contados da publicação deste§ 1º

Provimento, fica vedada a expedição de carta precatória, entre juízos do Estado

de Goiás, para inquirição de testemunhas, de oitiva de vítima e/ou ofendido, de

peritos ou de interrogatório de réus presos ou residentes em localidade distinta

do juízo processante, salvo situação excepcional devidamente fundamentada na
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necessidade resultante da natureza do ato, que não recomende a inquirição por

videoconferência, ou na impossibilidade técnica ou material de realização da

coleta virtual da prova oral.

 O juízo deprecado devolverá a carta precatória sem o seu§ 2º

cumprimento, caso a solicitação de cooperação jurisdicional tenha sido enviada

por juízo do Estado de Goiás e sem a observância da necessidade de

fundamentação da imprescindibilidade de expedição do ato.

 As precatórias mencionadas no § 1º deste Provimento,§ 3º

quando enviadas por juízo de outro Estado, deverão ser convertidas em

solicitação de utilização de sala passiva, com encaminhamento do respectivo

link, intimação da testemunha, perito, vítima ou réu, e disponibilização do espaço

para oitiva por videoconferência.

 O procedimento previsto no parágrafo anterior tramitará na§ 4º

Diretoria do Foro, que poderá designar, por portaria, servidor para praticar os

atos necessários no sentido de assegurar os meios necessários à cooperação

administrativa.

 Fica instituído, no âmbito as unidades judiciárias daArt. 2º

Justiça de Primeira Instância do Estado de Goiás, o uso da agenda eletrônica

como meio de cooperação de natureza administrativa para os agendamentos de

audiências e/ou sessões por videoconferência.

 O ato processual a que se refere o art. 1º desteArt. 3º

Provimento será realizado por meio das plataformas digitais Cisco Webex, Zoom,

Hangouts, WhatsApp ou outra similar, a critério do magistrado.

. Preferencialmente, a parte será intimada paraParágrafo único

o ato por meio eletrônico, nos termos do Provimento Conjunto nº 9/2021, editado

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

 Para a realização da videoconferência será utilizada salaArt. 4º

própria que será mantida nos fóruns das Comarcas do Estado de Goiás, dotada

de recursos e equipamentos necessários à sua realização, chamada “sala

passiva”.

 A Diretoria do Foro de cada comarca, de acordo com as§ 1º

peculiaridades e limitações locais, implementará a preparação e o funcionamento

das salas passivas, preferencialmente no andar térreo do fórum, no prazo de 30

(trinta) dias contados da publicação deste Provimento, bem como estabelecerá a

quantidade e a escala de servidores para viabilizar a colheita do depoimento.
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   Enquanto não instalada a sala passiva a que se refere o§  2º

caput  deste artigo, poderá ser aproveitada a estrutura já existente das salas de

audiência, salas de depoimento especial e plenário do tribunal do júri para a

oitiva por videoconferência.

 Caberá à Diretoria do Foro de cada comarca o controleArt. 5º

de uso da sala passiva, com a manutenção de agenda eletrônica para marcação

de data e horário para realização da videoconferência pelo juízo solicitante de

outra Comarca do Estado de Goiás.

 Deverá ser designado um servidor para acompanhamento§ 1º

presencial de toda a videoconferência na sede do juízo solicitado, que será

responsável por atender as determinações do juízo solicitante, pela operação do

sistema, pela identificação da pessoa a ser ouvida, velando pela garantia da

incomunicabilidade entre as testemunhas, quando for o caso, e pela regularidade

do ato, podendo haver auxílio por outros colaboradores do juízo solicitado.

 A designação do servidor a que se refere o § 1º deste artigo§ 2º

será realizada pelo Juiz de Direito e Diretor do Foro, na hipótese de existência de

sala passiva no fórum, e pelo Juiz de Direito da unidade judiciária, caso seja

utilizada a sala de audiência ou o plenário do tribunal do júri da referida unidade.

 Agendada a videoconferência, o juízo solicitante deverá:Art. 6º

I - instalar o aplicativo de plataforma digital no computador que

será utilizado para realização do ato processual, com a execução dos testes

necessários para viabilidade do ato;

II - intimar as partes, os advogados e os demais interessados da

realização do ato processual por videoconferência;

III - providenciar, na forma da lei processual, a intimação da

pessoa a ser ouvida, por meio idôneo de comunicação, para comparecimento no

Fórum da Comarca de sua residência;

IV - enviar aos participantes remotos e ao juízo solicitado o

link/convite para acesso ao ambiente virtual;

V - desmarcar a reserva da sala de videoconferência junto ao

sistema de agendamento eletrônico, no caso de frustração de intimação da

pessoa a ser ouvida, de redesignação ou de cancelamento da audiência, para

evitar prejuízos com a não utilização do espaço.
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. A solicitação de utilização de sala passiva seráParágrafo único

feita por meio da ferramenta eletrônica disponível, e conterá, no mínimo, os

dados constantes do Anexo deste provimento-conjunto.

 Na data de realização do ato processual porArt. 7º

videoconferência, o juiz solicitante irá presidi-lo, com a colheita dos depoimentos

e oitivas, mediante gravação audiovisual.

 O servidor designado no juízo solicitado para§ 1º

acompanhamento presencial da videoconferência na sala disponibilizada no

espaço forense, nos termos do § 1º do art. 5º, será responsável pelas seguintes

providências, além de outras eventualmente determinadas pelos juízos:

I - ajustar os equipamentos e realizar os testes necessários no

computador que será utilizado no juízo solicitado para realização dos

depoimentos por videoconferência;

II  -  acessar o link de convite da reunião da plataforma digital a

ser utilizada, encaminhado pelo juízo solicitante, para participação no ato

processual;

III   -   identificar-se ao juízo solicitante, com apresentação de

crachá  funcional, para registro;

IV - identificar e qualificar a pessoa que será ouvida, com a

exibição do documento oficial de identificação original, com foto, para a câmera,

a fim de ser registrado na gravação e, a critério do juiz solicitante, providenciar a

digitalização do documento de identificação e o envio do arquivo;

V - identificar toda pessoa que estiver ou adentrar no recinto

durante o depoimento, como advogado eventualmente presente, com a exibição

do documento oficial de identificação original, com foto, para a câmera, a fim de

ser registrado na gravação, cabendo ao juiz solicitante deferir a permanência ou

não no ambiente;

VI - garantir, nas oitivas de múltiplas testemunhas, seja

observado o disposto no art. 456 do Código de Processo Civil;

VII - providenciar, caso solicitada pela pessoa ouvida, a

declaração de presença ao ato processual.

 O juiz solicitante, após a providência determinada no inciso§ 2º

IV do § 1º deste artigo, seguirá com a colheita do depoimento diretamente,
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fazendo-se as orientações de praxe, asseguradas a publicidade dos atos

praticados, resguardado eventual segredo de justiça, e as prerrogativas

processuais de advogados, membros do Ministério Público, defensores públicos,

partes e testemunhas.

 É vedado o registro de imagens do depoente quando for§ 3º

necessária a preservação da sua identidade, nos termos da Lei nº 9.807, de 13

de julho de 1999, cabendo ao juiz avaliar a conveniência do registro apenas de

áudio do depoimento.

 Ao fazer o encerramento do ato processual, o juiz solicitante§ 4º

registrará a utilização da videoconferência e a realização da gravação

audiovisual, com indicação do processo judicial digital onde seu conteúdo será

armazenado.

 As cartas de ordem serão distribuídas de acordo com asArt. 8º

regras de competência para a matéria, assim como os atos de cooperação

jurisdicional quando não for possível a prática do ato pelo juízo interessado.

 O disposto neste provimento não obsta que o magistradoArt. 9º

opte pela inquirição por videoconferência sem a utilização da sala passiva, por

meio de equipamento da própria vítima ou testemunha, observadas as cautelas

alusivas ao ato probatório.

 Este Provimento entrará em vigor na data de suaArt. 10

publicação.

 Goiânia, datado e assinado digitalmente.

 

 

Desembargador CARLOS ALBERTO FRANÇA
Presidente

Desembargador NICOMEDES BORGES
Corregedor-Geral da Justiça

Nº Processo PROAD: 202202000320489

Assinado digitalmente por: CARLOS ALBERTO FRANÇA, PRESIDENTE; e outros, em 24/03/2022 às 18:07.
Para validar este documento informe o código 508839789826 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



ANEXO

Campo Assunto: Processo 0000000.00.0000.0.00.0000 - Objeto da Solicitação –
Nome
Corpo do Texto
Solicitação de Sala Passiva para a Comarca de _:
Processo:_
Objeto: _
Identificação de quem será ouvido:_
Data e horário da Audiência: _
Link da Audiência:_
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