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"As revoluções se produzem nos becos 
sem saída” (BERTOLD BRECHT, 

Escritos sobre el Teatro. Buenos Aires: 
Ediciones Nueva Visión. 3 vols. 1970). O 
Juízo 100% Digital é a revolução esperada 
pelo Poder Judiciário e a oportunidade 
para o TJMT efetivamente se inserir no 

Judiciário 4.0. O Futuro é agora! 
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1. OBJETIVO 

Instituir o “Juízo 100% Digital”, como projeto piloto, com a finalidade de 
possibilitar que todos os atos processuais sejam exclusivamente 
praticados por meio eletrônico e remoto por intermédio da rede mundial 
de computadores (art. 1° da Resolução 345/2020-CNJ). 
 
 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO E PROPOSIÇÃO 
 

 

 
 

Por meio da edição da Resolução n. 345/2020, o Conselho Nacional de 

Justiça, autorizou a adoção, pelos tribunais, das medidas necessárias à 

implementação do “Juízo 100% Digital” no Poder Judiciário. O TJMT obteve 

inúmeros avanços no último biênio na busca de maior efetividade na prestação 

jurisdicional, o que possibilitou a atuação dos magistrados durante a pandemia. 

A Resolução n. 345/2020-CNJ foi o reconhecimento da necessidade de 

mudança na forma como os serviços do Poder Judiciário são prestados à 

sociedade, na busca de melhores resultados. 

Ressalve-se que nos juízos 100% digitais, todos os atos processuais 

(inclusive audiências e sessões de julgamento) serão realizados de forma 

eletrônica e remota, com juízes acessíveis a todos os jurisdicionados, sem a 

necessidade, no futuro, de uma estrutura física para o seu suporte, evidenciando 

a concepção moderna do Poder Judiciário como um serviço. 

Resolução n. 345/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

Ato Normativo n. 28/2020 do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro (TJRJ);

Portaria GP n. 963/2020 do Tribunal de Justiça do Estado do 
Maranhão. 

Provimento Conjunto Nº 32/2020 do Tribunal de Justiça de São 
Paulo
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O “Juízo 100% digital” se revela uma modelo de trabalho que vem 

sendo experimentado pelos magistrados do Estado de Mato Grosso que estão se 

utilizando de todo o potencial que a tecnologia pode fornecer ao Poder Judiciário, 

com significativa redução de custo e tempo, na busca, assim, de aumento da 

eficiência e aperfeiçoamento do efetivo acesso à justiça. 

O Juízo 100% Digital se apresenta como um grande avanço para a 

tramitação dos processos e tem o potencial de propiciar maior celeridade por 

meio do uso da tecnologia, evitando-se os atrasos decorrentes da prática de atos 

físicos ou que exijam a presença das partes, testemunhas ou advogados nos 

Fóruns. 

Em resumo, sobre o juízo 100% digital, pode-se esclarecer que: 

 

 

 

 

todos os atos processuais serão exclusivamente praticados por meio eletrônico
e remoto por intermédio da rede mundial de computadores;

a escolha pelo “Juízo 100% Digital” é facultativa e será exercida pela
parte demandante no momento da distribuição da ação, podendo a
parte demandada opor-se a essa opção até o momento da contestação;

as audiências e sessões no “Juízo 100% Digital” ocorrerão
exclusivamente por videoconferência;

o “Juízo 100% Digital” deverá prestar atendimento remoto durante o horário
de expediente forense por telefone, por e-mail, por videochamadas, por
aplicativos digitais ou por outros meios de comunicação que venham a ser
definidos pelo tribunal.
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Atualmente, há uma série de paradigmas e barreiras que precisam 

ser superados quando falamos em concentrar a atenção na experiência do 

cidadão perante o Poder Judiciário. O cidadão digital precisa, sobretudo, de 

informação e informação rápida. O Judiciário necessitar focar em prestar 

serviços digitais e se tornar o Judiciário 4.01. 

 

Nesse sentido o Núcleo de Inovação apresenta o presente projeto à 

administração, com a finalidade de adoção do “Juízo 100 Digital”, como 

projeto piloto, nas seguintes unidades jurisdicionais:  

 

 

                                                             
1 Aos céticos, vale a lembrança de BERTOLD BRECHT: "As revoluções se produzem nos becos sem saída” (Escritos 
sobre el Teatro. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión. 3 vols. 1970). Estamos nele agora! 

Comarca de Cuiabá:

• 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

• 3ª Vara Cível de Cuiabá

• 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá

• 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

• 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá

Comarca de Várzea Grande:

• Juizado Especial do Jardim Glória de Várzea Grande

• 3ª Vara Cível de Várzea Grande

• Vara Especializada em Direito Bancário

Comarca Rondonópolis

• 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis

Comarca de Sinop

• Vara Especializada dos Juizados Especiais de Sinop

Comarcas de Terceira Entrância

• 3ª Vara Cível de Cáceres

• 3ª Vara Cível de Alta Floresta

Comarca de Segunda Entrância

• 3ª Vara Mirassol D’Oeste
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A implantação, na forma de projeto piloto, nas 13 unidades 

jurisdicionais acima mencionadas, tem a finalidade de permitir a mensuração e 

coleta dados estatísticos específicos destas serventias, de modo a que se tenha 

uma experiência consolidada para fins de sua expansão ou, eventualmente, de 

aperfeiçoamento do modelo para posterior expansão. 

A melhor forma de garantir uma implantação segura é trabalhando 

com os projetos pilotos. Piloto significa uma experiência inicial, concentrada, 

para aprendizagem em ambiente de produção controlado. No piloto podemos 

corrigir, melhorar e aperfeiçoar para fins de expansão.  

Assim, se propõe como piloto Varas de Competências diferenciadas 

e localidades e regiões diferenciadas para melhor compreender seus resultados 

e tratar eventuais problemas que possam apresentar. 

 

3. Providências Preliminares 
 

O Núcleo de Inovação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

é orientado por alguns princípios, a saber: Democratização das decisões, 

Horizontalidade das discussões e a busca da legitimação das ações com oitiva 

de todos os atores envolvidos. 

Nesse sentido, realizou-se pesquisa com os usuários internos 

(magistrados) e externos (Advogados, Defensores Públicos, membros do 

Ministério Público, Procuradores do Estado e Municipais, etc.).   

Buscou-se, ainda, diálogo com o Juiz Auxiliar do Conselho Nacional de 

Justiça e que atua em apoio ao Tribunal de Justiça do Estado de Rio de Janeiro, 

responsável pela instituição do projeto-piloto naquela corte do “Juízo 100% 

Digital”, Dr. Fábio Porto. Realizou-se, também, diálogo com alguns magistrados 

da área de família e da Infância e Juventude. 

 

3.1. Realização de Pesquisa 

Foi realizada pesquisa com os usuários internos (magistrados) e 

usuários externos (Advogados, Defensores Públicos, membros do Ministério 

Público, Procuradores do Estado e Municipais, etc.).   

A finalidade foi obter o nível de compreensão dos usuários quanto a 

figura do “Juízo 100% Digital”, bem como a familiaridade dos mesmo com relação 

ao uso das ferramentas para possibilitar a atuação dos Juízos no meio digital.  
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Pretendeu-se, ainda, obter avaliação dos usuários externos quanto ao 

nível de satisfação com relação às audiências de instrução e julgamento 

realizadas durante o período de pandemia. 

 

3.2. Resultados das pesquisas 

 
Elaborou-se formulários diversos aos usuários internos e externos 

(doc. anexo). 

 

3.2.1 Pesquisa com os usuários internos 

A pesquisa direcionada aos usuários internos foi disponibilizada no 

período de 05.11 a 09.11.  

 

 Perguntas elaboradas aos usuários internos: 

 Nome do Magistrado; 

 Comarca do Magistrado; 

 Unidade do Magistrado; 

 O(a) Magistrado(a) já teve acesso à íntegra da Resolução 345/2020-CNJ que 

instituiu possibilitou a instituição do "Juízo 100% Digital" no âmbito do Conselho 

Nacional de Justiça? 

 O(a) Magistrado(a) é favorável à instituição do "Juízo 100% Digital" na unidade 

jurisdicional na qual atua? 

 O(a) Magistrado(a) avalia que os servidores do gabinete e da secretaria teriam 

condições de atuar no meio digital em 100% dos processos da unidade? 

 Durante o período de pandemia, o(a) Magistrado(a) realiza(ou) atendimento virtual 

aos advogados? 

 Sendo positiva a resposta anterior, qual é o meio de comunicação utilizado (poderá 

ser marcado mais de uma opção)? 

 Durante o período de pandemia, o(a) Magistrado(a) realizou audiências de instrução 

por videoconferência? 
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 O(a) Magistrado(a) teria alguma ponderação que entenda relevante na instituição 

da ação do "Juízo 100% Digital". 

 

A pesquisa foi recebeu respostas de 112 Magistrados, ao que 

considerando o universo de 247 magistrados na primeira instância no TJMT 

evidencia-se a participação de 45,34% da magistratura de primeiro grau, e os 

resultados foram os seguintes: 
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Possibilitou-se aos magistrados realizar ponderações quanto a 

instituição do “Juízo 100% Digital” no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. As manifestações foram as seguintes: 

- Plenamente Possível.  

- O prazo de 48 horas para atendimento de advogado pode ser curto, em razão 

do volume de audiências judiciais de determinados juízos. 

- Acredito que "Juízo 100% Digital" seja positivo para atuação jurisdicional, uma 

vez que o período obrigatório de teletrabalho revelou sua eficácia. As unidades 

jurisdicionais continuaram a funcionar e todos os atos foram praticados sem a 

presença física dos magistrados, promotores e defensores e demais 

serventuários. 

- Com as audiências por vídeo conferência, digitalização de todo o estoque físico, 

e atendimento e a advogados e outras autoridades de maneira virtual 

(videoconferência), mesmo após o retorno da abertura das portas do judiciário 

local, é nítida a grande ociosidade da maioria da estrutura física do fórum, que 

fica às moscas praticamente o dia inteiro. A instituição do juízo digital traz além 

de grande economia financeira, maior agilidade e precisão na atividade fim do 

judiciário. 

- Implantem isso por favor. 

- Vai reduzir drasticamente os custos do judiciário, aumentar a produção e 

melhorar a qualidade de vida dos magistrados e servidores. 

- O juízo 100% digital poderia ser instalado nas comarcas não em substituição 

à uma vara com competência específica, mas como uma vara híbrida que 

possibilitaria a assunção digital de competências. 

- Melhorar a qualidade dos monitores para resguardar a saúde dos usuários. 

Estabelecer uma forma de compensar a energia elétrica e uso dos equipamentos 

no home office. 

- Esclarecimentos técnicos aos usuários acerca da nova sistemática de 

funcionamento e capacitação, se necessário, aos usuários e servidores. 

- Ponderação é no sentido de que a resolução está em consonância com a 

realidade tecnológica que vivemos, e proporcionará maior celeridade dinamismo 

da atividade jurisdicional. 

- Acredito que seja muito mais produtivo, diante da experiência vivida este ano. 
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- É necessário treinamento/curso de reciclagem sobre sistemas para Servidores, 

em especial Pje. 

- O sistema de exceção da pandemia comprovou que o juízo 100% digital é mais 

produtivo e econômico para o tribunal, o ideal seria cada juiz escolher como quer 

atuar. Assim seria possível conciliar o interesse público com o privado. 

- Economia para o Tribunal em vários aspectos, otimização do trabalho, aumento 

da produtividade tanto na secretaria como no gabinete. 

- A CELERIDADE PROCESSUAL. 

- Diminuiria consideravelmente os gastos públicos proporcionando uma maior 

celeridade processual e efetividade na prestação jurisdicional. 

- Acho de muita relevância a implantação do Juízo cem por cento digital! 

- Necessidade de capacitação e de boa internet. 

- Criação de equipe de apoio para comunicação com as partes e Advogados 

objetivando acesso na sala de videoconferência. 

- Há necessidade da exata compreensão pelas partes e magistrado do que seja o 

Juízo Digital. Será possível o magistrado atuar de modo remoto no Juízo 100% 

Digital em teletrabalho? 

- Todos os atos processuais realizaram-se com maior eficiência. 

- Instalação de sala passiva em todas as unidades do Poder Judiciário, de uso 

comum e agendado pelos Juízos; estipulação de prazo para digitalização; criação 

de central de mandados unificada dos Juizados Especiais; força tarefa para 

cadastramento e baixa dos processos que ainda tramitam no sistema Apolo. 

- A Resolução possibilita a rejeição pela parte do juízo 100% digital até a 

contestação o que causa estranheza e insegurança. 

- Que seja efetuada a implantação, essa a única ponderação, pois essa 

virtualização é um caminho sem volta é imprescindível para o Poder Judiciário. 

- Estamos atendendo normalmente os Advogados por videoconferência de forma 

rápida e eficaz, e igualmente realizando todas as nossas audiências de forma 

virtual com 100% de sucesso, sem intercorrências. 

- Estamos com cerca de 2 mil sentenças somente durante a pandemia e creio 

que a produtividade irá aumentar ainda mais com a implantação deste recurso 

tecnológico, com o menor custo para o TJ. 
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- Passo imprescindível para o avanço da Magistratura. 

- A instituição do Juízo 100% digital trará inúmeras vantagens a todos 

participantes do sistema de justiça, como aumento de produtividade (já 

constatado na pandemia); economia para o Tribunal de Justiça; melhoria da 

qualidade de vida de servidores e magistrados, refletindo na produtividade e 

qualidade do serviço prestado. Além disso, verifica-se a aceitação da advocacia 

local. 

- Disponibilidade de equipamentos adequados aos servidores. 

- Acredito que tenha facilitado o acesso à justiça. Não mais é necessária carta 

precatória e as partes e testemunhas podem ser ouvidas facilmente sem 

burocracias. Tem funcionado muito bem. 

- Essa instituição confere, entre outros, agilidade, celeridade, acessibilidade e 

eficiência ao Poder Judiciário na solução dos conflitos e pacificação social com 

razoável duração do processo. É um avanço que permite a imediatidade e 

disponibilidade do Poder Judiciário para a sociedade sem a necessidade de 

deslocamento físico. 

- Minha vara já está com praticamente todos os processos migrados para o pje. 

- Para implantação do juízo 100% digital, pode ser possibilitado a realização de 

certos atos de forma física, a depender da necessidade do caso, a exemplo de 

júris de grande repercussão. 

- Melhorias nos equipamentos do Fórum, nossos computadores são velhos. 

Muitos já estão obsoletos. 

- Agiliza o atendimento para advogados que mora em outra cidade. Gera 

economia para o Tribunal.  Os processos da Comarca de Poconé praticamente 

estão 100%digitalizados, sendo que todos os operadores do direito estão 

familiarizados com o processo digital já que a Comarca foi o PROJETO PILOTO 

do apolo eletrônico.  A produção se torna mais célere.  Durante a pandemia foram 

realizadas reuniões online com os servidores para controle da produção. 

- Juízo já possui servidora em "home office" com incremento na produtividade e 

celeridade. 

- O juiz não ser obrigado ir ao fórum. 

- Qualidade da internet e dificuldade das testemunhas e partes em usar os 

aplicativos tem dificultado as audiências com muita demora. 
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- Sugiro que o Sistema de Justiça funcione igualmente 100 por cento digital, 

incluindo a Defensoria Pública, o Ministério Público, as Delegacias e a equipe 

multidisciplinar deste juízo, para que nós obtenhamos um resultado satisfatório. 

- Durante a pandemia, o Juízo de São José do Rio Claro realizou TODAS as 

audiências desde abril/2020, sob a forma de videoconferência. Todos os 

processos encontram-se sob a forma eletrônica. 100%. Acredito que o Juízo 

100% Digital é uma forma de gerar produtividade para a instituição, celeridade 

nos atos processuais, economia para o órgão e, ainda, segurança aos servidores 

e magistrados, gerando absoluta qualidade de vida a todos os envolvidos e um 

melhor atendimento ao jurisdicionado. 

- A escolha pelo Juízo 100% Digital deveria ficar a cargo de cada Tribunal de 

Justiça, e não da parte isoladamente. 

- Entendo que o Juízo 100% Digital, além de trazer economia para o Tribunal, 

visto que diminuiriam os gastos com estrutura/energia/papel/insumos, 

também colaboraria no aumento da efetividade, considerando que todos os 

processos estariam digitalizados e passíveis de movimentação virtual. 

Acrescento o trabalho virtual contribui para o aumento da produtividade, visto 

que durante o expediente há inúmeras interrupções e demandas para os 

magistrados e servidores que inexistem na modalidade de home office, sendo 

tratadas de forma mais objetiva as questões que demandam reunião ou 

resolução de problemas. 

- Sou totalmente favorável. 

- Muitos juízes e servidores NÃO estão preparados para isso. 

- Otimiza o trabalho de gabinete e permite ao magistrado estar mais próximo da 

família, como no meu caso que há 16 anos mantenho domicílio separado do meu 

cônjuge. 

- Medida moderna de imprescindível implementação, o mais rápido possível, 

porque certamente vai gerar celeridade, economia de dinheiro público e vai 

facilitar o acesso à Justiça, sem qualquer prejuízo à segurança jurídica.  Durante 

o período de fechamento do Fórum pela pandemia, nesta unidade jurisdicional 

todos os atos foram realizados eletronicamente, tendo ocorrido sensível melhora 

na produção tanto do gabinete quanto da Secretaria. Todas as conciliações foram 

realizadas eletronicamente, assim como mais de 30 audiências de instrução, 

presididas por este magistrado, todas com sem qualquer intercorrência 

relevante. Pensamos que o Juízo 100% digital será um absoluto sucesso. 
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- Sou completamente favorável. A produção de atos jurídicos durante a 

pandemia deixou evidente que trabalhar de forma digital agiliza a prestação 

jurisdicional. 

- Em razão da matéria ou da qualidade da parte vítima ou testemunha nem 

sempre a instrução por videoconferência é possível ou recomendável. 

- Será um enorme avanço, notadamente em um estado de dimensão continental. 

Tenho vários processos que as partes e os advogados precisam deslocar centenas 

de quilômetros para participar de um ato que poderia muito bem ser realizado 

por vídeo conferência. Penso que inegavelmente a pandemia nos mostrou que 

muitos recursos das partes e do poder público poderão ser economizados com a 

adoção do juízo 100% digital.    

- Treinar os servidores que fossem receber a demanda digital proposta 

diretamente pela parte para confirmar informações e documentos antes de dar 

prosseguimento ao processo. 

- Entendo ser um grande avanço na prestação jurisdicional, na medida em que 

retira o foco do suporte físico processual e torna o foco no serviço judicial. As 

audiências 100% remotas ou híbridas tiveram excelente resultado na Comarca, 

com a cooperação de todos os atores processuais. Mas a manutenção de uma 

sala para oitiva das pessoas na Comarca é essencial para o bom funcionamento, 

pois são muitos os que precisam ir ao Fórum por não terem equipamentos 

necessários. 

 

3.2.2. Pesquisa com os usuários Externos 

A pesquisa direcionada aos usuários externos foi disponibilizada no 

período de 06.11 a 09.11. 

 Perguntas elaboradas aos usuários externos: 

 Nome  

 Comarca na qual reside o usuário 

 O(a) Usuário(a) é: Advogado; Defensor Público; Membro do Ministério Púbico; 

Procurador do Estado; Procurador do Município. 

 Qual a idade do usuário(a): Entre 20 e 30 anos; Entre 30 e 40 anos; Entre 40 e 50 

anos; Entre 50 e 60 anos; Acima de 60 anos; 

 O(a) usuário (a) já teve acesso à íntegra da Resolução 345/2020-CNJ que instituiu 

possibilitou a instituição do "Juízo 100% Digital" no âmbito do Conselho Nacional 

de Justiça? 

 O(a) usuário (a) é favorável à instituição do "Juízo 100% Digital"? 
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 O(a) usuário(a) avalia que há possibilidade de atuação das unidades jurisdicionais 

na comarca em que reside teriam condições de atuar no meio digital em 100% dos 

processos da unidade? 

 Durante o período de pandemia, o(a) usuário(a) participou de algum atendimento 

virtual? 

 Sendo positiva a resposta anterior, qual foi o meio de comunicação utilizado 

(poderá ser marcado mais de uma opção)? 

 Durante o período de pandemia, o(a) usuário(a) realizou audiências de instrução 

por videoconferência? 

 Caso a resposta anterior tenha sido positiva, como o usuário(a) avalia a 

experiência? 

A pesquisa direcionada aos usuários externos 175 manifestações e os 

resultados foram os seguintes: 

 

 

 

1; 1%

7; 5%

1; 1%
1; 1%

1; 1%

127; 73%

3; 2%

1; 1%

3; 2%

2; 1%

1; 1%
1; 1%

12; 8%

1; 1%

2; 1%

Comarca na qual resida o usuário:

Brasília /DF

Cáceres

Campo Grande/MS

Chapada dos Guimarães

Colíder

Cuiabá

Diamantino

Jauru

Juína

Mirasssol D'Oeste

Pedra Preta

Pontes e Lacerda

Rondonópolis
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Com relação a última indagação foi realizada a seguinte pergunta de 

modo complementar: “Caso a experiência tenha sido ruim ou péssima na resposta 

anterior, existe alguma consideração que deseje fazer?” As respostas que 

envolvem a aludida questão foram as seguintes: 

- Dificuldade principalmente das partes que muitas vezes são leigas e não 

entendem sobre o como manusear o app. Problemas de conexão são um grande 

problema, pois a baixa qualidade no sinal de internet compromete de 

sobremaneira a realização do ato. 

- Unificar e padronizar os meios de comunicação e acesso. 

- Cuidado p q testemunha não seja manipulada durante a gravação/depoimento. 

Juiz pode pedir q testemunha declare se há alguém na sala e se ficará em local 

isolado ou não. 

- A audiência de instrução não permite segurança na incomunicabilidade de 

testemunhas e outras imposições que o CPC traz. 

- Fico preocupada com a forma que vem sendo entregue a prestação 

jurisdicional. Coleta de prova oral chega a parecer hilário. Totalmente sem 

controle da apuração da verdade. 

- Procedimento não oferece segurança necessária. 
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Alguns usuários, mesmo sem qualificar a experiência nas audiências 

de instrução e julgamento apresentaram as seguintes manifestações: 

- Poucos marcam audiências o que economizaria tempo e dinheiro para o 

exercício da advocacia em geral. 

- As perguntas colocadas no questionamento no campo acima são insuficientes. 

Deveria haver um campo de outras opções e comentários. Quanto a esta 

pergunta não há como ter controle sobre a testemunha da parte adversa 

impedindo que esta seja instruída durante a instrução, além de outros fatores. 

Possibilitou-se, ainda, aos usuários externos realizar ponderações 

quanto a instituição do “Juízo 100% Digital” no âmbito do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (O(a) usuário(a) teria alguma ponderação que entenda relevante 

na instituição da ação do "Juízo 100% Digital"). As manifestações foram as seguintes: 

- Necessário garantir acesso dos advogados ao juiz da causa por e-mail e telefone 

disponibilizados para essa finalidade, sem prejuízo ao agendamento prévio. 

- A facilitação de realização de atos em outras Comarcas. 

- É necessário a efetivação de salas passivas e pontos de apoio para 

jurisdicionados que não tenham acesso a meio digitais. 

- Melhora/investimento da internet pelo Estado em todas as Comarcas. 

- A única ponderação diz respeito da dificuldade que alguns gabinetes impõem 

ao advogado para despachar direto com o Juiz. 

3.2. Diálogo Institucional  

A coordenação do Núcleo de Inovação buscou dialogar com o Dr. Fábio 

Porto, juiz auxiliar do TJRJ e que se encontra à disposição do Conselho Nacional 

de Justiça, responsável pelo projeto “Juízo 100% Digital” e edição da Res. 

345/2020-CNJ e do Ato Normativo n. 28/2020, no âmbito do Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro. 

Realizou-se uma série de indagações, que se encontram sintetizadas a 

seguir:  

 

1) Indagação: Qual foi o critério realizado para a seleção das unidades do 

TJRJ? 

a) Resposta: Foram selecionados conforme o perfil e que se encontravam 

alinhados com a proposta do TJRJ.  
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b) No TJRJ houve opção pelas competências que tem possuem poucas 

audiências de regra: cível e fazenda pública.  

 

2) Indagação: Qual a sua opinião quanto à implantação em unidades que 

possuam cunho social, como são as varas de Família, ou mesmo outras 

competências (Infância, Violência Doméstica, etc.)? 

c) Resultado: Nas varas criminais o Conselho Nacional de Justiça NJ solicita 

para que não seja implementado neste momento, face a discussão quanto 

às audiências de custódia, volume de audiências criminais.  

 

A coordenação do Núcleo de Inovação buscou dialogar com 

magistrados que atuam nas Varas de Família de Cuiabá e Várzea Grande, 

sempre indagando o que o(a) colega pensa sobre a instituição do “Juízo 100% 

Digital”, como projeto-piloto, na unidade.  

 

A indagação foi feita de modo geral e da seguinte forma:   

 

“Queria saber a sua opinião quanto a implantação em unidades que 

possuam cunho social, como são as varas de Família, ou mesmo outras 

competências (Infância, Violência Doméstica, etc.).  

O Núcleo possui receio do Juízo 100% Digital prejudicar o contato do 

magistrado com as partes. O que você pensa sobre isso?” 

 

Os(as) magistrados(as) que atuam nas Varas de Família de Cuiabá, em 

sua grande maioria, entendem que a implantação do “Juízo 100% Digital” a 

maioria das partes é humilde e possui alguma dificuldade com a utilização dos 

meios tecnológicos. Houveram magistrados(as), em menor volume, que 

compreenderam a possibilidade de instituição da experiência na referida seara. 

A maioria dos Magistrados não realizou instruções durante a pandemia, e 

realizará apenas no ano de 2021. 

Ademais, existe em diversas ocasiões, a necessidade do(a) 

magistrado(a) ter contato pessoal com a parte viabilizando a humanização do 

atendimento e o acolhimento presencial.  

Dialogou-se, ainda, com a magistrada Christiane Padim na Vara da 2ª 

Infância e Juventude da Capital (infracional). A magistrada inicialmente 

acreditou que a experiência deveria postergada para um momento de maior 

amadurecimento, ante os mesmos argumentos dos magistrados da Vara da 

Infância e Juventude, ou seja, necessidade de contato pessoal com as partes em 

determinadas circunstâncias. 
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Em um segundo diálogo, a magistrada revisou a posição anterior e 

acredita ser possível a instituição do “Juízo 100% Digital” no âmbito da Infância 

e Juventude, inclusive como forma de inovar na jurisdição da infanto-juvenil. 
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4. CRITÉRIOS PARA A INSTITUIÇÃO DO 
PROJETO-PILOTO “JUÍZO 100% DIGITAL” NO 

ÂMBITO DO TJMT 
 

Na fase de piloto do projeto o ideal é atuar nos moldes do que foi 

realizado pelo TJRJ, ou seja, selecionar magistrados (Juízos) que estejam 

alinhados com a proposta de inovação que envolve o “Juízo 100% Digital”. 

 

Destaca-se, entretanto, que além do alinhamento e do perfil dos 

magistrados, é necessário se estabelecer alguns critérios complementares, como 

forma de obter um alinhamento com o planejamento estratégico do TJMT e com 

a realidade imposta pela pandemia decorrente da COVID-19. 

 

Assim sendo, apresentou-se na seleção das unidades os seguintes 

critérios: 

 

 
 

Unidades criminais

• Em consonância com a 
posição do Conselho 
Nacional, serão excluídas da 
primeira etapa do projeto-
piloto em razão de diversos 
fatores, a saber:  alto volume 
de audiências; Discussão 
envolvendo audiências de 
custódia e sessões do 
plenário do Júri por 
videoconferência 

Unidades que possuam 
cunho social (Família, 
Infância e Juventude, 
Violência Doméstica, 
etc.)

• Devem ser evitadas na 
primeira etapa do projeto-
piloto, em função dos 
seguintes fatores: Elevado 
volume de audiências; 
Necessidade de avaliação 
quanto ao contato presencial 
do magistrado com as 
partes; Grande volume de 
usuários hipossuficientes e 
com dificuldades para atuar 
no meio digital

Exclusão

• Na primeira etapa do 
projeto-piloto, das comarcas 
de primeira entrância, assim 
como das unidades de 
terceira e segunda entrância 
que possuírem competência 
criminal e que possuam 
especialização nas matérias 
mencionadas no item “2”

Inclusão

• O projeto piloto tentará 
incluir unidades de todas as 
entrâncias, que não se 
enquadrem nos critérios dos 
itens “1” e “2”

Ação Estratégica

• Priorizar unidades que 
possuam alto volume de 
processos no sistema Pje, 
como forma de incentivar a 
redução do volume de 
processos nos sistemas 
legados e atuar de modo a 
alcançar a pontuação 
máxima no SELO do CNJ do 
ano de 2021
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4.1. Análise das Unidades de entrância Especial 

 

 COMARCA DE CUIABÁ2  

 Considerando os critérios elencados (itens “1” a “4”) as 

unidades aptas a participar do projeto piloto seriam: 

 

ACERVO PENDENTE NAS VARAS CÍVEIS (Feitos Gerais)  

Órgão Julgador pendente Bruto 
Pendente Bruto - 

Pje 

Pendente Bruto 
no APOLO 
(Híbrido) 

% Processos 
Físicos/Híbridos 

9ª Vara Cível 3.326 3.325 1 0,030% 

10ª Vara Cível  3.600 3.596 4 0,111% 

4ª Vara Cível  3.473 3.427 46 1,325% 

3ª Vara Cível  4.643 4.467 176 3,791% 

6ª Vara Cível  5.557 5.032 525 9,448% 

7ª Vara Cível  4.578 3.953 625 13,652% 

11ª Vara Cível 6.820 5.385 1.435 21,041% 

5ª Vara Cível  5.999 4.401 1.598 26,638% 

8ª Vara Cível  6.589 4.253 2.336 35,453% 

2ª Vara Cível  764 340 424 55,497% 

1ª Vara Cível  2.186 930 1.256 57,457% 
 

 

ACERVO PENDENTE NAS VARAS BANCÁRIAS DA CAPITAL 

Órgão Julgador 
pendente 

Bruto 
Pendente 
Bruto - Pje 

Pendente Bruto 
PROJUDI/APOLO 

(Híbrido) 
% Processos 

Físicos/Híbridos 

2ª Vara Esp. Dto. Bancário  686 685 1 0,146% 

1ª Vara Esp. Dto. Bancário  3.562 3.056 506 14,206% 

3ª Vara Esp. Dto. Bancário  4.027 2.362 1.665 41,346% 

4ª Vara Esp. Dto. Bancário  4.376 2.328 2.048 46,801% 
 

 

                                                             
2 Fonte: OMINI – Dados extraídos em 07.11.2020 
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ACERVO PENDENTE NAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA 

Órgão Julgador 
pendente 

Bruto 
Pendente 
Bruto - Pje 

Pendente Bruto 
PROJUDI/APOLO

(Híbrido) 
% Processos 

Físicos/Híbridos 

5ª Vara Esp. Fazenda Pública  2.947 2.340 607 20,597% 

2ª Vara Esp. Fazenda Pública  3.243 2.302 941 29,016% 

4ª Vara Esp. Fazenda Pública  3.224 2.173 1.051 32,599% 

3ª Vara Esp. Fazenda Pública  3.306 2.055 1.251 37,840% 

1ª Vara Esp. Fazenda Pública  4.226 2.387 1.839 43,516% 
 

ACERVO PENDENTE DOS JUIZADOS 

Órgão Julgador 
pendente 

Bruto 
Pendente 
Bruto - Pje 

Pendente Bruto 
PROJUDI/APOLO  

(Híbrido) 

% Processos 
Físicos/Híbrido

s 

Juizado Especial Fazenda Pública  4.425 4.420 5 0,113% 

4º Juizado Especial Cível  2.832 2.620 212 7,486% 

3º Juizado Especial Cível  5.329 4.804 525 9,852% 

8º Juizado Especial Cível  4.265 3.754 511 11,981% 

1º Juizado Especial Cível  4.360 3.707 653 14,977% 

2º Juizado Especial Cível  4.958 4.067 891 17,971% 

5º Juizado Especial Cível  6.227 5.042 1.185 19,030% 

6º Juizado Especial Cível  5.136 4.041 1.095 21,320% 

JUVAM  571 370 201 35,201% 
 

 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE3  

 Considerando os critérios elencados (itens “1” a “4”) as 

unidades aptas a participar do projeto piloto seriam: 

 

ACERVO PENDENTE DAS UNIDADES DE VÁRZEA GRANDE 

Órgão Julgador 
Pendentes 

Bruto 
Pendentes 
Bruto - Pje 

Pendentes Bruto - 
PROJUDI/APOLO 

(Híbrido)  
% Processos 

Físicos/Híbridos 

Juizado Especial Cível 
 - Jardim Glória 3.674 3.519 155 4,219% 

                                                             
3 Fonte: OMINI – Dados extraídos em 08.11.2020 
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3ª Vara Cível  1.378 1.311 67 4,862% 

Juizado Especial Cível  
- Cristo Rei  4.072 3.822 250 6,139% 

1ª Vara Esp.Fazenda Pública  6.762 6.115 647 9,568% 

Vara Esp. Dto. Bancário  5.677 4.826 851 14,990% 

2ª Vara Cível  2.661 1.812 849 31,905% 

1ª Vara Cível  2.478 1.576 902 36,400% 

4ª Vara Cível  3.403 1.882 1.521 44,696% 

3ª Vara Esp. Fazenda Pública 6.800 3.257 3.543 52,103% 

2ª Vara Esp. Fazenda Pública  6.888 3.278 3.610 52,410% 

 

 COMARCA DE RONDONÓPOLIS4  

 Considerando os critérios elencados (itens “1” a “4”) as 

unidades aptas a participar do projeto piloto seriam: 

Órgão Julgador 
Pendentes 

Bruto 
Pendentes 
Bruto - Pje 

Pendentes Bruto - 
PROJUDI/APOLO 

(Híbrido)  
% Processos 

Físicos/Híbridos 

1ª Vara Esp.Fazenda Pública 2.641 2.296 345 13,063% 

1ª Vara Cível 3.207 2.284 923 28,781% 

4ª Vara Cível 3.364 2.345 1.019 30,291% 

2ª Vara Esp.Fazenda Pública 3.720 2.501 1.219 32,769% 

1º Juizado Especial 5.919 3.955 1.964 33,181% 

2ª Vara Cível  4.362 2.703 1.659 38,033% 

3ª Vara Cível  3.827 2.264 1.563 40,841% 

Juizado Volante Ambiental - 
JUVAM 120 15 105 87,500% 

 

 COMARCA DE SINOP5  

 Considerando os critérios elencados (itens “1” a “4”) as 

unidades aptas a participar do projeto piloto seriam: 

Órgão Julgador Pendentes Bruto 
Pendentes 
Bruto - Pje 

Pendentes Bruto - 
PROJUDI/APOLO 

(Híbrido) 
% Processos 

Físicos/Híbridos 

 Juizado Especial 5.834 5.756 78 1,337% 

2ª Vara 3.711 2.541 1.170 31,528% 

                                                             
4 Fonte: OMINI – Dados extraídos em 08.11.2020 
5 Fonte: OMINI – Dados extraídos em 08.11.2020 
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3ª Vara  3.782 2.497 1.285 33,977% 

1ª Vara 3.947 2.425 1.522 38,561% 

4ª Vara  3.449 2.105 1.344 38,968% 

Vara da Faz. Pública 10.678 4.226 6.452 60,423% 

 

o 4.2. Análise das Unidades de 3ª Entrância6 

  

 Considerando os critérios elencados (itens “1” a “4”) as 

unidades aptas a participar do projeto piloto seriam: 

 

Órgão Julgador 
Pendentes 

Bruto 
Pendentes 
Bruto - Pje 

Pendentes Bruto - 
PROJUDI/APOLO 

(Híbrido) 
% Processos 

Físicos/Híbridos 

3ª Vara - Comarca de Cáceres 811 811 0 0,000% 

Vara especializada dos Juizados 
Especiais - Comarca de Sorriso 2.900 2.865 35 1,207% 

2ª Vara Cível – Diamantino - 
Juizado 719 697 22 3,060% 

5ª Vara - Comarca de Lucas do 
Rio Verde – Juizado Especial 1.227 1.166 61 4,971% 

Juizados Especiais - Comarca de 
Tangará da Serra 2.977 2.733 244 8,196% 

Juizados Especiais - Comarca de 
Barra do Garças 3.000 2.704 296 9,867% 

3ª Vara - Comarca de Alta 
Floresta 1.622 1.438 184 11,344% 

5ª Vara - Comarca de 
Primavera do Leste - Juizado 2.918 2.585 333 11,412% 

5ª Vara - Comarca de Cáceres - 
Juizado 3.585 3.169 416 11,604% 

3ª Vara - Comarca de 
Primavera do Leste 2.829 2.357 472 16,684% 

6ª Vara - Comarca de Alta 
Floresta 1.564 1.284 280 17,903% 

2ª Vara - Comarca de Alta 
Floresta 3.089 2.304 785 25,413% 

1ª Vara Cível - Diamantino 4.592 3.374 1.218 26,524% 

4ª Vara - Comarca de Cáceres 4.224 3.002 1.222 28,930% 

                                                             
6 Fonte: OMINI – Dados extraídos em 08.11.2020 
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3ª Vara - Comarca de Lucas do 
Rio Verde 2.742 1.941 801 29,212% 

1ª Vara - Comarca de Sorriso 3.321 2.239 1.082 32,581% 

2ª Vara - Comarca de Lucas do 
Rio Verde 1.808 1.186 622 34,403% 

3ª Vara - Comarca de Sorriso 3.844 2.505 1.339 34,834% 

1ª Vara - Comarca de Alta 
Floresta 2.370 1.525 845 35,654% 

1ª Vara - Comarca de Lucas do 
Rio Verde 3.451 2.219 1.232 35,700% 

2ª Vara - Comarca de Cáceres 1.220 780 440 36,066% 

4ª Vara - Comarca de Sorriso 5.037 3.127 1.910 37,919% 

6ª Vara - Comarca de Lucas do 
Rio Verde 3.738 2.242 1.496 40,021% 

2ª Vara - Comarca de 
Primavera do Leste 2.944 1.503 1.441 48,947% 

4ª Vara - Comarca de 
Primavera do Leste 6.958 3.403 3.555 51,092% 

2ª Vara - Comarca de Sorriso 3.880 1.572 2.308 59,485% 

4ª Vara Cível - Comarca de 
Tangará da Serra 14.265 4.845 9.420 66,036% 

1ª Vara Cível - Comarca de 
Barra do Garças 1.653 242 1.411 85,360% 

1ª Vara Cível - Comarca de 
Tangará da Serra 957 124 833 87,043% 

3ª Vara Cível - Comarca de 
Tangará da Serra 913 115 798 87,404% 

5ª Vara Cível - Comarca de 
Tangará da Serra 1.217 147 1.070 87,921% 

2ª Vara Cível - Comarca de 
Barra do Garças 2.282 218 2.064 90,447% 

4ª Vara - Comarca de Alta 
Floresta - Juizado 820 65 755 92,073% 

4ª Vara - Comarca de Lucas do 
Rio Verde 2.648 186 2.462 92,976% 

4ª Vara Cível - Comarca de 
Barra do Garças 3.459 65 3.394 98,121% 
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o 4.2. Análise das Unidades de 2ª Entrância7 

  

 Considerando os critérios elencados (itens “1” a “4”) 

existem 41 varas aptas a participar da primeira etapa 

do projeto-piloto, a saber: 

 

Órgão Julgador 
Pendentes 

Bruto 
Pendentes 
Bruto - Pje 

Pendentes Bruto - 
PROJUDI/APOLO 

(Híbrido) 
% Processos 

Físicos/Híbridos 

Juizado Especial Cível/Criminal - 
Comarca de Paranatinga 707 707 0 0,000% 

Juizado Especial Cível/Criminal - 
Comarca de Mirassol D´Oeste 493 489 4 0,811% 

Juizado Especial Cível/Criminal - 
Comarca de Campo Novo do Parecis 343 338 5 1,458% 

Juizado Especial Cível/Criminal - 
Comarca de Campo Verde 1.076 1.058 18 1,673% 

Juizado Especial Cível/Criminal - 
Comarca de Água Boa 1.020 998 22 2,157% 

Juizado Especial Cível/Criminal - 
Comarca de Nova Mutum 1.466 1.414 52 3,547% 

Juizado Especial Cível/Criminal - 
Comarca de São José do Rio Claro 308 296 12 3,896% 

Juizado Especial Cível/Criminal - 
Comarca de Colíder 863 820 43 4,983% 

Juizado Especial Cível/Criminal - 
Comarca de Chapada dos Guimarães 604 560 44 7,285% 

Juizado Especial Cível/Criminal - 
Comarca de Jaciara 750 688 62 8,267% 

2ª Vara - Comarca de Nova Mutum  3.619 3.289 330 9,119% 

Juizado Especial Cível/Criminal - 
Comarca de Juína 850 747 103 12,118% 

2ª Vara - Comarca de Pontes e 
Lacerda  2.168 1.882 286 13,192% 

1ª Vara - Comarca de Pontes e 
Lacerda  2.817 2.424 393 13,951% 

Juizado Especial Cível/Criminal - 
Comarca de Nova Xavantina  571 484 87 15,236% 

Juizado Especial Cível/Criminal - 
Comarca de Pontes e Lacerda 711 588 123 17,300% 

                                                             
7 Fonte: OMINI – Dados extraídos em 08.11.2020 
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Juizado Especial Cível/Criminal - 
Comarca de Canarana 269 221 48 17,844% 

Juizado Especial Cível/Criminal - 
Comarca de Barra do Bugres 1.237 983 254 20,534% 

Juizado Especial Cível/Criminal - 
Comarca de Comodoro 646 502 144 22,291% 

Juizado Especial Cível/Criminal - 
Comarca de Alto Araguaia 610 469 141 23,115% 

Juizado Especial Cível/Criminal - 
Comarca de Juara 640 486 154 24,063% 

1ª Vara - Comarca de Mirassol 
D´Oeste  2.692 1.755 937 34,807% 

2ª Vara - Comarca de Campo Verde  2.354 1.469 885 37,596% 

2ª Vara - Comarca de Água Boa  2.595 1.618 977 37,649% 

2ª Vara - Comarca de Mirassol 
D´Oeste  2.366 1.474 892 37,701% 

1ª Vara - Comarca de Água Boa  1.477 912 565 38,253% 

2ª Vara - Comarca de Jaciara  2.772 1.605 1.167 42,100% 

1ª Vara - Comarca de Jaciara  2.094 1.207 887 42,359% 

2ª Vara - Comarca de Juína  4.065 2.188 1.877 46,175% 

1ª Vara - Comarca de Campo Verde  2.800 1.390 1.410 50,357% 

1ª Vara - Comarca de Colíder  2.812 1.342 1.470 52,276% 

2ª Vara - Comarca de Colíder 4.178 1.855 2.323 55,601% 

1ª Vara - Comarca de Juína  2.253 962 1.291 57,301% 

2ª Vara - Comarca de Juara  2.654 1.044 1.610 60,663% 

1ª Vara - Comarca de Nova Mutum  2.869 1.010 1.859 64,796% 

1ª Vara - Comarca de Juara  1.847 549 1.298 70,276% 

1ª Vara - Comarca de Alto Araguaia 1.589 316 1.273 80,113% 

2ª Vara - Comarca de São José do Rio 
Claro 2.112 400 1.712 81,061% 

2ª Vara - Comarca de Barra do Bugres  2.219 160 2.059 92,790% 

1ª Vara - Comarca de Barra do Bugres  3.874 124 3.750 96,799% 
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5. Unidades selecionadas para dar início ao 
projeto-piloto 

 

Considerando os critérios mencionados no item 4, assim como os 

dados obtidos através das pesquisas realizadas e os feedbacks dos magistrados 

com os quais o Coordenador do Núcleo de Inovação manteve contato, sugere-se 

que o projeto-piloto do “Juízo 100% Digital” seja iniciado com as seguintes 

unidades: 

 

5.1. Comarca de Cuiabá 

- 2ª Vara Especializada em Direito Bancário, que possui competência 

para o processamento e julgamento de feitos relativos ao Direito Bancário, 

e cujo acervo de processos no APOLO (híbrido) é de 0,146%. A magistrada 

titular é a Drª. Rita Soraya Tolentino de Barros; 

- 3ª Vara Cível, que possui competência para o processamento e 

julgamento de feitos gerais cíveis, e cujo acervo de processos no APOLO 

(híbrido) é de apenas 3,791%. O magistrado titular é o Dr. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro (atualmente quem responde pela unidade é o Dr. Jorge 

Martins Ferreira); 

- 8º Juizado Especial Cível, que possui competência para o 

processamento e julgamento de feitos cíveis relacionados à Lei n. 

9.099/95, e cujo acervo de processos no PROJUDI é de 11,981%. O 

magistrado titular é o Dr. João Thiago de França Guerra (atualmente quem 

responde pela unidade é a Drª. Patrícia Ceni dos Santos); 

- 1ª Vara Especializada em Direito Bancário, que possui competência 

para o processamento e julgamento de feitos relativos ao Direito Bancário, 

e cujo acervo de processos no APOLO (híbrido) é de 14,206%. O magistrado 

titular é o Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza;  

- 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública, que possui competência 

para o processamento e julgamento de feitos relativos à Fazenda Pública, 

e cujo acervo de processos no APOLO (híbrido) é de 37,840%. O magistrado 

titular é o Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior (atualmente quem 

responde pela unidade João Thiago de França Guerra). 
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5.2 Comarca de Várzea Grande: 

- Juizado Especial do Jardim Glória, que possui competência para o 

processamento e julgamento de feitos cíveis relacionados na ei n. 

9.099/95, e cujo acervo de processos no PROJUDI é de apenas 4,219%. A 

magistrada titular é a Drª. Viviane Brito Rebello Isernhagen; 

- 3ª Vara Cível, que possui competência para o processamento e 

julgamento de feitos gerais cíveis, e cujo acervo de processos no APOLO 

(híbrido) é de apenas 4,862%. O magistrado titular é o Dr. Luis Otávio 

Pereira Marques; 

- Vara de Direito Bancário, que possui competência para o 

processamento e julgamento de feitos relativos ao Direito Bancário, e cujo 

acervo de processos no APOLO (híbrido) é de 14,990%. A magistrada titular 

é a Drª. Rachel Fernandes Alencastro Martins. 

 

5.3 Comarca de Várzea Rondonópolis: 

- 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública, que possui competência 

para o processamento e julgamento de feitos relativos à Fazenda Pública, 

e cujo acervo de processos no APOLO (híbrido) é de 13,063%. O magistrado 

titular é o Dr. Francisco Rogério Barros. 

 

5.4 Comarca de Várzea Sinop: 

- Vara Especializada dos Juizados Especiais, que possui competência 

para o processamento e julgamento de feitos relativos à Lei 9.099/95, e 

cujo acervo de processos no PROJUDI/APOLO (híbrido) é de apenas 1,337%. 

O magistrado titular é o Dr. Tiago Souza Nogueira de Abreu (atualmente 

quem responde pela unidade Walter Tomaz da Costa). 

5.5 Comarcas de Terceira Entrância: 

 

- 3ª Vara Cível de Cáceres, que possui competência para o processamento 

e julgamento de feitos gerais cíveis, e cujo acervo de processos no APOLO 

(híbrido) é de apenas 0,00%. O magistrado titular é o Dr. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho; 
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- 3ª Vara Cível Alta Floresta, que possui competência para o 

processamento e julgamento de feitos gerais cíveis, e cujo acervo de 

processos no APOLO (híbrido) é de apenas 11,344%. O magistrado titular 

é o Dr. Janaina Rebucci Dezanetti. 

5.5 Comarca de Segunda Entrância: 

 

- 3ª Vara Mirassol D’Oeste, que possui competência para o 

processamento e julgamento de feitos cíveis, e cujo acervo de processos 

no APOLO (híbrido) é de 1,344%. A magistrada titular é a Drª. Henriqueta 

Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima. 
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6 MINUTA DE PORTARIA 
 

MINUTA DE PORTARIA 

 
Portaria n. XX, de XX de XXXXX de 2020. 
 

Dispõe sobre a adesão, no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado de Mato Grosso, ao “Juízo 
100% Digital” previsto na Resolução nº 345, de 9 
de outubro de 2020, do Conselho Nacional de 
Justiça e dá outras providências. 
 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

 
CONSIDERANDO o contido na Resolução nº 345, de 9 de outubro de 

2020, do Conselho Nacional de Justiça. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Adotar no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

o “Juízo 100% Digital”, que observará as disposições contidas na Resolução nº 
345, de 09 de outubro de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, e os limites 
estabelecidos no presente ato normativo. 

Art. 2º A escolha pelo “Juízo 100% Digital”, é facultativa e deverá ser 
manifestada pela(s) parte(s) demandante(s) na inicial de forma expressa, 
podendo a(s) parte(s) demandada(s) se opor a essa opção até o momento da 
contestação. 

§ 1º A opção da parte demandante deve ser realizada com marcação da 
prioridade “Juízo 100% Digital” ao distribuir a demanda no processo judicial 
eletrônico do PJe (Processo Judicial Eletrônico) e, ainda, destaque na folha de 
rosto da petição inicial. 

§ 2º Adotado o procedimento, a unidade judicial deverá inserir a 
etiqueta eletrônica no PJe - “Juízo 100% Digital” - para identificação e realização 
remota dos atos posteriores. 

§ 3º Após a contestação e até a prolação da sentença, as partes poderão 
retratar-se, por uma única vez, da escolha pelo “Juízo 100% Digital”, mediante 
petição protocolada nos autos, seguindo o processo sem qualquer alteração e/ou 
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modificação de competência do juízo natural em decorrência da retratação, 
adotando-se, a partir de então, o mesmo procedimento das demandas não 
inseridas no “Juízo 100% Digital”. 

§ 4º Havendo retratação da opção pelo “Juízo 100% Digital” pelas 
partes, ou a inviabilidade do processo tramitar pelo referido rito, deverá a 
secretaria realizar retificação da autuação, excluindo do sistema a prioridade 
assinalada na distribuição. 

Art. 3º O Juízo 100% Digital será adotado, como projeto piloto, nas 
seguintes unidades jurisdicionais, pelo período mínimo de 180 dias:  

o 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá; 

o 3ª Vara Cível de Cuiabá;  

o 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá;  

o 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá; 

o 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá; 

o Juizado Especial do Jardim Glória de Várzea Grande; 

o 3ª Vara Cível de Várzea Grande; 

o Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande; 

o 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de 

Rondonópolis; 

o Vara Especializada dos Juizados Especiais de Sinop; 

o 3ª Vara Cível de Cáceres; 

o 3ª Vara Cível de Alta Floresta; e 

o 1ª Vara Mirassol D’Oeste. 

 

§ 1º. Durante o prazo do projeto piloto os juízos suprarelacionados 
deverão ampliar o volume de processos em trâmite no PJe da respectiva unidade 
ao patamar mínimo de 95% do volume ativo da unidade. 

§ 2º A digitalização dos processos híbridos e/ou migração dos 
metadados e movimentos do sistema APOLO ao PJe deverá ser realizado 
conforme determina a Portaria-Conjunta n. 371/2020-PRES/CGJ. 

§ 3º No âmbito do Juízo 100% Digital todos os atos processuais serão 
realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede 
mundial de computadores. 

§ 4º No ato da distribuição da demanda, haverá obrigatoriedade da 
parte e seu procurador em fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel 
celular, podendo o magistrado determinar a citação, notificação e intimação por 
qualquer meio eletrônico, nos termos do art. 193 e 246, V do Código de Processo 
Civil, devendo ser certificado nos autos pela Secretaria. 
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§5º Caberá a parte autora, no momento da distribuição, observar o 
CNPJ correto Demandado para recebimento de citação e/ou intimação 
eletrônica. 

Art. 4º Todas as audiências efetuadas pelo Juízo 100% Digital, inclusive 
as de mediação e conciliação, serão realizadas exclusivamente por 
videoconferências, com valor jurídico equivalente às presenciais, e através da 
plataforma utilizada pelo Tribunal ou fornecida pelo Conselho Nacional de 
Justiça, assegurando-se a publicidade dos atos nelas praticados e todas as 
prerrogativas constitucionais e processuais de advogados e partes. 

§ 1º As unidades judiciárias criação e designarão uma sala de 
videoconferência por processo, cadastrando os participantes com seus 
respectivos e-mails, a fim de que ocorra o envio automático de convite por e-
mail. 

§ 2º O encaminhamento do “e-mail convite” para a audiência valerá 
como intimação, devendo constar, no mínimo: 

- Data e horário da realização da audiência; 

- Número do processo; 

- Nome das partes do processo; 

- endereço virtual com o caminho para acessar a videoconferência pela 
rede mundial de computadores (link da sala virtual); 

- Senha de acesso; 

- Meios de contato com o juízo (telefone, aplicativo, ou sistema de 
vídeo). 

§ 2º Os depoimentos serão realizados, tal como previsto nos artigos 
385 e 453 do Código de Processo Civil, por meio de videoconferência, devendo os 
depoentes apresentar documento com foto que possibilite a identificação. 

§ 3º Para garantir o princípio da publicidade, as audiências realizadas 
por videoconferência, desde que o processo não tramite em segredo de justiça, 
poderão ser visualizadas por pessoas não envolvidas na demanda, na qualidade 
de ouvintes, mediante requerimento de cadastro prévio, dirigido por e-mail à 
Secretaria do Juízo, acompanhado de cópia digitalizada de documento válido de 
identidade, o que não lhe permitirá qualquer interação com os participantes. 

§ 4º O “ouvinte/expectador” que acompanhar a audiência deverá 
manter sua câmera ligada para a verificação de sua identidade e presença, 
podendo ser excluído do ato por decisão do magistrado (conciliador ou juiz leigo), 
caso faça qualquer intervenção não autorizada. 

§ 5º A critério do juiz, poderão ser repetidos os atos processuais dos 
quais as partes, as testemunhas ou os advogados ficaram impedidos de 
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participar em virtude de obstáculos de natureza técnica, desde que devidamente 
comprovados. 

§ 6º A audiência realizada pelo “Juízo 100% Digital” poderá ser adiada 
por motivo de força maior ou nas hipóteses previstas no art. 362 do Código de 
Processo Civil. 

§ 7º As audiências serão gravadas em áudio e vídeo e inseridas no 
processo judicial eletrônico, nos moldes do que vem sendo realizado e foi 
regulado em função do Provimento n. 15/2020-CGJ. 

§ 8º Partes e testemunhas poderão ser ouvidas, em videoconferência 
com o juiz, em qualquer das sedes físicas do Tribunal (art. 4° do Provimento n. 
15, de 10 de maio de 2020 da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT), ou, por 
meio da rede de Cooperação Judiciária (Recomendação n. 38/2011 e Resolução 
n. 350, de 27 de outubro de 2020 do Conselho Nacional de Justiça), de qualquer 
sede de Tribunal do País, se a parte ou testemunha não dispuser de condições 
técnicas ou se a medida se revelara necessária para assegurar a regularidade do 
processo. 

§ 9º Ocorrendo adesão ao Juízo 100% digital não poderão as partes se 
oporem à realização de audiência de instrução por meio virtual, sob a alegação 
de eventual quebra de incomunicabilidade ou dificuldade de localização de 
testemunhas. 

Art. 5º As partes, advogados, Defensores Públicos, Procuradores do 
Estado e dos Municípios, peritos ou os membros do Ministério Público poderão 
com antecedência de até 02 (dois) dias úteis, apresentar justificativa que 
demonstre a impossibilidade de sua presença na audiência telepresencial, 
indicando elementos que justifiquem o adiamento, o que será avaliado e decidido 
pelo livre convencimento do magistrado competente. 

§ 1º Ausente a justificativa ou decidindo o magistrado pela rejeição 
daquela apresentada, as partes ou testemunhas que não comparecerem na 
audiência telepresencial poderão suportar, a critério do juiz, os efeitos legais do 
não comparecimento ao referido ato processual. 

§ 2º Na hipótese em que, por dificuldade ou indisponibilidade 
tecnológica dos recursos utilizados, as partes, advogados, Defensores Públicos, 
Procuradores do Estado e dos Municípios, peritos, os membros do Ministério 
Público ou qualquer outro que deva participar da audiência, não conseguir 
realizar ou completar sua intervenção, deverá o magistrado decidir sobre o 
adiamento, retomada e validade dos atos processuais até então produzidos. 

Art. 6° No “Juízo 100% Digital” é assegurado o atendimento virtual dos 
advogados pelo magistrado, no mesmo horário de atendimento presencial fixado 
pelo Tribunal de Justiça para as unidades jurisidicionais de primeiro grau 
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§ 1º O advogado deverá demonstrar interesse em ser atendido 
virtualmente pelo magistrado mediante envio de e-mail para o gabinete, 
conforme lista de e-mails disponibilizada no sítio de internet do Tribunal. O e-
mail deverá conter, no mínimo, o número do processo a que se pretende o 
atendimento, o nome completo, número da respectiva inscrição da OAB do 
advogado e o assunto a ser tratado referente ao aludido processo. 

§ 2º A resposta sobre o atendimento deverá ocorrer no prazo de até 48 
(quarenta e oito) horas, ressalvadas as situações de urgência que deverão ser 
informadas no e-mail encaminhado, e o atendimento será realizado pela 
plataforma indicada pelo(a) magistrado(a) na resposta. 

Art. 10. Os magistrados de unidades jurisdicionais que adotem o “Juízo 
100% Digital” poderão indagar às partes se concordam que as ações já ajuizadas 
tramitem pelas regras da Resolução 345 do Conselho Nacional de Justiça (Juízo 
100% Digital). 

Art. 11. Os casos omissos serão solucionados pelo magistrado 
condutor do processo que tramita no “Juízo 100% Digital. 

Art. 12 Esta Portaria entra em vigor na data sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.  
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7. Ações durante o projeto piloto 
 

 7.1 AÇÕES 

 

 Pesquisa com os usuários internos e externos quanto a 

implantação do “Juízo 100% Digital”; 

 Busca de informações com magistrados com relação a 

competência para implantação do “Juízo 100% Digital”; 

 Elaboração de minuta de Portaria; 

 Elaboração de Projeto piloto de implantação do “Juízo 100% 

Digital”; 

 Reunião com os magistrados; 

 Possível revisão do Projeto e da Minuta 

 Apresentação do Projeto à Presidência; 

 Aprovação do Projeto pela Presidência; 

 Início da ação; 

 Monitoramento, Coleta e Avaliação dos resultados; 

 Análise quanto à possibilidade ampliação do projeto piloto 

em outras unidades e evolução do modelo do Juízo 100% 

Digital. 

 

 7.2 SUGESTÕES PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 

 Inclusão de todos os Juizados Cíveis; 

 Inclusão de todas as unidades que possuam competência especializada em 

Fazenda Pública; 

 Inclusão de algumas unidades que envolvam questões sociais (Infância e 

Juventude e Família) 

 

Projeto Apresentado pelo Núcleo de Inovação do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através da Coordenação. 

 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 
Coordenador do Núcleo de Inovação 
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CRONOGRAMA 

 

AATIVIDADE 
Data do 
Início 

Duração 
Esperada 

Duração 
Real 

Data de 
Conclusão 

Status Percentual de 
cumprimento 

Pesquisa com os usuários internos e externos quanto 
a implantação do “Juízo 100% Digital” 

05.11.2020 4 4 09.11.2020 

  
100% 

Busca de informações com magistrados com relação 
a competência para implantação do “Juízo 100% 
Digital” 

05.11.2020 4 4 09.11.2020 
  

100% 

Elaboração de minuta de Portaria 06.11.2020 7 4 11.11.2020  100% 

Elaboração de Projeto-piloto de implantação do 
“Juízo 100% Digital 

05.11.2020 8 5 10.11.2020 
 100% 

Criação do Grupo de WhatsApp com magistrados 
que participarão do projeto 

11.11.2020 1 1 11.11.2020 
 100% 

Reunião com os magistrados 13.11.2020 1  13.11.2020  100% 

Revisão do Projeto e da Minuta 13.11.2020 1 1 13.11.2020  100% 

Encaminhamento da Revisão no Grupo de 
WhatsApp 

13.11.2020 1 1 13.11.2020 
 100% 

Apresentação e Aprovação do Projeto à Presidência 13.11.2020 1 1 13.11.2020  100% 
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Início da ação 16.11.2020 180 180 16.05.2021  0% 

1ª Coleta de Dados e Avaliação dos resultados  16.02.2021 10    0% 

2ª Coleta de Dados e Avaliação dos resultados  16.04.2021 10    0% 

Última Coleta de Dados e Avaliação dos resultados  
16.05.2021 10   

 0% 

Análise quanto a ampliação do projeto piloto 
01.06.2021 10  09.11.2030 

 0% 
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