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PORTARIA Nº 5.841/CGJ/2018 

(Alterada pela Portaria nº 5.929/CGJ/2019) 
 

Dispõe sobre o cadastramento de Procuradorias no 
Sistema “Processo Judicial Eletrônico - PJe”, no 
âmbito da Justiça de Primeira Instância do Estado de 
Minas Gerais. 

 
 
O CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso 
das atribuições que lhe conferem os incisos I e XVI do art. 32 do Regimento Interno 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, aprovado pela Resolução do 
Tribunal Pleno nº 3, de 26 de julho de 2012, 
 
CONSIDERANDO a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, - Código de Processo 
Civil, especialmente o disposto no § 3º do art. 269, no art. 270 e no § 1º do art. 246, 
que tratam da obrigatoriedade do cadastro nos sistemas de processo em autos 
eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão 
efetuadas preferencialmente por esse meio; 
 
CONSIDERANDO que o Provimento nº 355, de 18 de abril de 2018, “institui o 
Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais - 
CGJ, que regulamenta os procedimentos e complementa os atos legislativos e 
normativos referentes aos serviços judiciários da Primeira Instância do Estado de 
Minas Gerais”; 
 
CONSIDERANDO as regras para o credenciamento de procuradores dos entes 
públicos e dos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público no Sistema 
“Processo Judicial Eletrônico - PJe”, conforme disposto no art. 90 do Provimento nº 
355, de 2018; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer regramento para a criação de 
Procuradorias no Sistema PJe; 
  
CONSIDERANDO a decisão do Comitê de Assessoramento e Deliberação da 
Corregedoria, exarada na reunião realizada em 9 de novembro de 2018; 
 
CONSIDERANDO o que ficou consignado no processo do Sistema Eletrônico de 
Informações - SEI nº 0048083-20.2017.8.13.0000, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º O cadastramento de Procuradorias no Sistema “Processo Judicial Eletrônico - 
PJe”, no âmbito da Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais, será 
realizado nos termos desta Portaria. 
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Art. 2º A criação de Procuradorias no Sistema PJe e o credenciamento do Usuário 
Gestor será de responsabilidade da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de 
Minas Gerais - CGJ, devendo ser realizado pelo Administrador do Sistema PJe. 
 
Art. 3º O Módulo Procuradoria do Sistema PJe destina-se ao cadastro das pessoas 
jurídicas da Administração Pública Direta e Indireta, autárquica e fundacional. 
 
Parágrafo único. A criação de Procuradoria para pessoas jurídicas de direito privado 
integrantes da Administração Pública Indireta poderá ser deferida, mediante 
solicitação à CGJ, competente para análise da solicitação. 
 
Art. 4º Em todas as comarcas que possuem o Sistema PJe serão criadas as 
Procuradorias para o Município que sedia a comarca e para todos aqueles que a 
integram. 
 
§ 1º Caberá ao Município, no prazo de 10 (dez) dias antes da data prevista para a 
implantação do PJe na comarca, a indicação do Procurador Municipal ou do 
representante processual para o qual será atribuído o perfil de Procurador Gestor no 
Sistema PJe. (§ 1º com redação determinada pela Portaria nº 5.929/CGJ/2019) 
 
§ 1º Caberá ao Município, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 
implantação do Sistema PJe na comarca, a indicação do Procurador Municipal ou do 
representante processual para o qual será atribuído o perfil de Procurador Gestor no 
Sistema PJe. 
 
§ 2º Caso a indicação não seja feita dentro do prazo de 10 (dez) dias antes da data 
prevista para a implantação do PJe na comarca, a CGJ solicitará ao Juiz Diretor do 
Foro o envio dos dados do Procurador-Geral do Município ou do representante 
judicial do Município e procederá ao cadastro do Procurador Gestor. (§ 2º com redação 

determinada pela Portaria nº 5.929/CGJ/2019) 
 
§ 2º Caso a indicação não seja feita dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a 
partir da implantação do Sistema PJe na comarca, a CGJ solicitará ao Juiz Diretor 
do Foro o envio dos dados do Procurador-Geral do Município ou do representante 
judicial do Município e procederá ao cadastro do Procurador Gestor. 
 
§ 3º Realizado o cadastro reputar-se-ão válidas as comunicações eletrônicas 
realizadas ao ente público, às pessoas jurídicas e às autoridades municipais 
representadas judicialmente pelo Município. 
 
Art. 5º A gestão do Módulo Procuradoria será realizada exclusivamente pelo 
Procurador Gestor credenciado e é de inteira responsabilidade da pessoa jurídica à 
qual esteja vinculado. 
 
§ 1º Caberá ao Procurador Gestor cadastrar e excluir os demais Procuradores que 
atuarem na Procuradoria. 
 
§ 2º Na impossibilidade de atualização das informações do Módulo Procuradoria, por 
ausência do Procurador Gestor, será de inteira responsabilidade da pessoa jurídica 
a solicitação à CGJ de cadastramento de novo Procurador Gestor. 
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§ 3º O Procurador Gestor responsabiliza-se pelo uso adequado do Sistema PJe, 
abstendo-se de condutas que venham a causar prejuízo às partes ou à atividade 
jurisdicional. 
 
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Belo Horizonte, 22 de novembro de 2018. 
 
 
 

Desembargador JOSÉ GERALDO SALDANHA DA FONSECA 
Corregedor-Geral de Justiça 


