Plantão Judicial Digital no 2º Grau
Cadastro de Processo de 2º grau
1. Informações Importantes:
a) Só serão analisadas no plantão judicial as matérias disciplinadas na
resolução nº 18, de 14/12/2009, da corte especial do tribunal de justiça do
estado de goiás;
b) Deve ser usado o navegador Mozilla Firefox até a versão 51.0, e o programa
java deve estar atualizado;
c) Os arquivos a serem inseridos no sistema devem ter o formato pdf ou mp3
com o tamanho máximo de 2mb por arquivo inserido;
d) O sistema mantém a ordem dos documentos conforme inserido no processo
pelo advogado, por exemplo: petição inicial, procuração, documentos etc.
2. Entre no Sistema
Acesse o site https://projudi.tjgo.jus.br (Sistema de Processo Judicial
Digital), utilizando o certificado A3 (Token/Smartcard) clique em Acessar com o
Certificado Digital, o Advogado deve digitar a senha e entrar.
3. Escolha a Opção de Cadastro
Na Tela inicial do Sistema escolha os menus:
a) Processos;
b) 2º Grau;
c) A área Cível ou Criminal;
Obs. A Dependência só é possível para
processo que tramitam na forma digital.
Veja a figura abaixo:
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4. Preencha os Campos, veja a figura:

5. Inserção dos Arquivos
a) Upload de Arquivos Assinados (Assinador Externo)
Escolha o Tipo de Arquivo e Clique no Botão Anexar Arquivos Assinados,
escolha os arquivos que serão enviados.
b) Modelos, Editor on-line e Outros (arquivos não assinados)
Escolha o Tipo de Arquivo, escolha um Modelo, complete o texto no Editor de
Texto, clique no botão Assinar para assinar dos documentos com o Certificado A3
(Cartão/ Token).
Veja as telas abaixo:
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c) Assinador
Veja as Imagens Abaixo:

6. Concluir
Verifique os arquivos e clique em no botão Concluir

7. Confirmar as Informações
Verifique todas as informações e clique no botão Confirmar
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8. Imprimir a Confirmação
Clique no botão Imprimir para guardar os dados do Processo Cadastrado.

Página 4 de 4

