
PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça

PORTARIA Nº  014/2009

O DESEMBARGADOR CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO 
ESTADO DE GOIÁS, usando de suas atribuições legais e

 
considerando o disposto na Resolução nº 2, de 14 de março de 

2007, a Corte Especial, que autoriza o início da implantação do processo eletrônico no 
âmbito do Poder Judiciário do Estado de Goiás, com base na Lei Federal nº 11.419, de 
19 de dezembro de 2006, estabelecendo diretrizes para o seu funcionamento;

considerando que  compete  à  Corregedoria-Geral  da  Justiça  a 
supervisão dos serviços forenses de 1ª instância e a edição de normas disciplinando os 
procedimentos referentes aos atos de atuação de juízes e de auxiliares da justiça;

considerando que os procedimentos  do processo judicial  digital 
nos  órgãos  de  1ª  instância,  e  suas  alterações,  portanto,  devem  ser  aprovados 
expressamente pela Corregedoria-Geral da Justiça;

considerando que  o  término  da  implantação  do  PROJUDI  nos 
Juizados Especiais e nas Turmas Recursais está previsto para o mês de julho próximo 
vindouro;

considerando que o PROJUDI deve avançar sua implantação nas 
varas comuns, inicialmente nas fazendas públicas e nas execuções penais, conforme 
orientação e recomendação do Conselho Nacional de Justiça;

considerando que  a  Corregedoria  já  atua  na  fiscalização, 
manutenção e suporte do PROJUDI;

considerando que  o  sistema  informatizado  poderá  sofrer 
adequações de novas funcionalidades e que essas alterações devem ser ratificadas 
pela Corregedoria para implementação pela Diretoria de Informática;
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considerando  que o procedimento de implantação do PROJUDI 
deve coadunar-se com o de redução da taxa de congestionamento do 1º grau, meta do 
Plano Estratégico do Poder Judiciário de Goiás e do Conselho Nacional de Justiça, 
visando dar maior celeridade e eficiência à prestação jurisdicional,

R E S O L V E :

Designar o 2º Juiz Corregedor, Dr. Carlos Magno Rocha da Silva, 
para acompanhar a implantação do processo judicial digital – PROJUDI – no 1º grau de 
jurisdição, devendo para tanto: 

1  – sugerir a edição de todos os atos normativos necessários ao 
seu regular funcionamento;

2  – propor,  ouvidas  a  Diretoria  de  Informática  e  a  Assessoria 
Técnica da Corregedoria, cronograma de implantação, observadas as características 
da comarca e/ou vara;

3  –  estabelecer  contatos  com  órgãos  internos  e  externos  que 
fazem parte do sistema, visando o cumprimento da meta de implantação; 

4  –  supervisionar,  junto  com  a  Diretoria  de  Operações  da 
Corregedoria-Geral  da  Justiça,  os  treinamentos  necessários  à  implantação  e 
manutenção do sistema;

5 – propor a estrutura adequada para o funcionamento do setor da 
Corregedoria-Geral da Justiça, responsável pelo atendimento e suporte ao PROJUDI.

Goiânia,  03 de julho de 2009.

DESEMBARGADOR FELIPE BATISTA CORDEIRO
Corregedor-Geral da Justiça
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