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Aos Juizes de Direito e Substitutos da Justiça Estadual de Io Grau
Assunto: Implantação do Sistema de Decisões Monocráiicas 2 - SDM2

Senhores Juizes,

A Corregedoria-Geral da Justiça, em parceria com a Diretoria de Informática

do TJGO, desenvolveu um novo Sistema de Decisões Monocráticas, denominado de SDM2. com o

objetivo precípuo de aumentar a eficiência na produção de atos judiciais.

O SDM2 possui uma interface intuitiva, prática, e confere maior velocidade

em seu processamento. Agrega diferentes funções como a possibilidade de realização de atos em

lote, elaboração de modelos de documentos, interação direta entre Juizes e assistentes, além de dar

efetivo cumprimento ao Provimento n° 010/2009 desta Corregedoria, eliminando a repetição de

atividades e proporcionando mais dinâmica no funcionamento da unidade judiciária.

Para liberação do acesso ao SDM2, solicito a Vossas Excelências que

encaminhem e-mail para a Divisão de Gerenciamento do SPG (spginterior@tjgo.jus.br) com o

nome e o número de matrícula dos seus assistentes para a necessária configuração do portal ARCA

de acesso ao novo sistema, no prazo de 10 (dez) dias. As dúvidas sobre a liberação do acesso

poderão ser sanadas na divisão supramencionada, por e-mail ou pelo telefone (62) 3216.2179.

Saliente-se que, por enquanto, as duas versões do SDM irão funcionar em

paralelo, sendo que o Magistrado poderá optar por qual ferramenta irá cadastrar os seus atos, sem

nenhum prejuízo na estatística de produtividade. Em momento oportuno, a ser comunicado com

antecedência, o antigo SDM deixará de funcionar, restando apenas a nova versão.

Atenciosamente,
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