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LexGo: Muito mais do que você imagina
Integramos

os serviços judiciais mais utilizados
pelos advogados em um só lugar
No Espaço STJ LexGo, você encontra uma equipe de
profissionais sempre a postos para prestar informações e
oferecer apoio técnico a advogados, partes e cidadãos.
Nossos especialistas fazem parte da Secretaria Judiciária
do Superior Tribunal de Justiça, unidade que, por essência,
recebe, analisa e distribui os processos na Casa.

Como chegar no Espaço STJ LexGo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

LexGo

SAFS Quadra 06 Lote 01 Trecho III
CEP 70095-900, Brasília/DF
Telefone: 61 3319-8410
E-mail: informa.processual@stj.jus.br
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O que você não imaginou,
o LexGo criou
|| Informações processuais
oo Equipe treinada para prestar esclarecimentos sobre estrutura e
funcionamento do Tribunal, bem como sobre os mais diversos
assuntos processuais, facilitando a rotina de trabalho dos
advogados que atuam na Casa.
oo No Espaço STJ LexGo, você tem respostas para
questionamentos envolvendo:
oo Trâmite processual
oo Estrutura e funcionamento do Tribunal
oo Passo a passo do peticionamento eletrônico
oo Utilização da consulta processual
oo Regras do plantão judiciário
oo Pagamento das custas judiciais
oo Procedimento para homologar decisão estrangeira
oo Demandas referentes à autuação
oo Emissão de certidões
oo Entre outros
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|| Apoio a serviços judiciais
oo Atendimento presencial especializado, com profissionais
capacitados para oferecer informações processuais e suporte
para utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis.
oo Central do Processo Eletrônico
oo Consulta Processual
oo Sistema Push
oo Guia GRU Cobrança
oo Depósito Judicial
oo Emissão de certidões on-line
oo Informações sobre sessões de julgamento
oo Informações sobre sustentações orais e preferências
oo Entre outros

|| Protocolo de petições e documentos
oo No Espaço STJ LexGo, são recebidas e protocoladas petições e
demais documentos judiciais encaminhados em meio físico e de
forma presencial, permitidos pelo artigo 10, parágrafo único, da
Resolução STJ n. 10/2015.

|| Acesso a computadores e internet
oo Ambiente equipado com estações de trabalho com acesso
à internet, além de wi-fi disponibilizado para o uso em
computadores, tablets e smartphones pessoais.
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|| Maleiros individualizados
oo Armários, com chaves, para guarda de malas e pertences
durante o período de atuação no Tribunal, proporcionando
segurança e conforto aos advogados.

|| Salas para reuniões e palestras
oo Ambientes equipados com smartTV e reservados para realização
de reuniões e palestras.

|| Espaço de convivência e networking
oo Área multifuncional estruturada para facilitar a rotina dos
advogados que atuam no STJ, destinada à espera de audiências
e sessões de julgamento, troca de informações com outros
profissionais e fomento à constante atualização de conteúdos
jurídicos entre os pares.
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|| Depoimentos de advogados
“Pra gente que vem de fora, achei bem
importante ter os maleiros, poder trazer as
malas e depois ir direto para o aeroporto.
Quando a gente vem a Brasília, é muito
mais fácil a gente ter espaço integrado
para conseguir a informação.”
Caroline da Rocha Vasconcelos, OAB/PB 23704

“Precisei vir a trabalho e, durante
uma semana, todos os dias contei
com a estrutura da sala. Foi possível
acompanhar os meus processos e fazer
toda a preparação que eu precisava.
O computador, a tranquilidade de vir,
carregar celular, e também o suporte
oferecido. Essa sala é um apoio
fundamental ao advogado enquanto ele
trabalha no STJ.”
Valquíria Paganella Pinzon, OAB/RS 44132

“Aqui a gente encontra tudo o que
realmente precisa num espaço
privilegiado, e que faz com o que o
advogado se sinta prestigiado para poder
desenvolver o seu trabalho de uma forma
tranquila e com todo o apoio. O Tribunal
marca mais um grande passo no sentido
do atendimento que pretende dispor.”
Osvaldo Gomes, OAB/DF 2083

índice

7

Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Atendimento e Protocolo Judicial

Brasília, 2019
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