ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA-CONJUNTA PRES-CGJ N. 562, DE 27 DE AGOSTO DE 2020

Dispõe sobre projeto de digitalização de
processos físicos e inclusão na plataforma
do Processo Judicial Eletrônico – PJe, a ser
executado no âmbito da Comarca de
Cuiabá.

O
PRESIDENTE
DO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
e
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA , no uso de suas atribuições legais e regimentais,

o

CONSIDERANDO que o sistema OMINI informa a existência de 315.946
processos físicos e híbridos tramitando no primeiro grau de jurisdição;
CONSIDERANDO que 27,28% do saldo de processos físicos e híbridos que
tramitam no primeiro grau estão na comarca de Cuiabá;
RESOLVE:
Art. 1º Dispor sobre o apoio à digitalização e inclusão de processos físicos na
plataforma do Processo Judicial Eletrônico – PJe na Comarca de Cuiabá, nos termos desta
Portaria Conjunta.
Art. 2º A equipe de digitalização que atua na Vara de Execução Fiscal da Capital será
fracionada, como forma de ampliar as unidades que serão apoiadas pela iniciativa durante o ano
de 2020.
Parágrafo único. A equipe que continuará com a ação de digitalização e inclusão dos
processos na plataforma do Processo Judicial Eletrônico – PJe junto a Vara de Execução Fiscal
da Capital, será coordenada pela Corregedoria-Geral da Justiça pelo juiz auxiliar Emerson Luis
Pereira Cajango.
Art. 3º A Corregedoria-Geral da Justiça instituirá equipe complementar, coordenada
pelo juiz auxiliar Gerardo Humberto Alves Silva Junior, que realizará apoio à digitalização e
inclusão dos processos na plataforma do Processo Judicial Eletrônico – PJe nas seguintes
unidades:
Unidade

Data do Início

Data do Término

1ª Vara Esp. de Violência
Dom. e Fam. contra Mulher

31.08.2020

18.09.2020

2ª Vara Esp. de Violência
Dom. e Fam. contra Mulher

21.09.2020

09.10.2020
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CONSIDERANDO o estabelecido pela Portaria-Conjunta n. 371/2020;
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1ª Vara Esp. da Infância e
Juventude

13.10.2020

30.10.2020

2ª Vara Esp. da Infância e
Juventude

02.11.2020

18.11.2020

Unidade

Data do Início

Data do Término

3ª Vara Cível

31.08.2020

11.09.2020

4ª Vara Cível

14.09.2020

25.09.2020

5ª Vara Cível

28.09.2020

09.10.2020

6ª Vara Cível

13.10.2020

23.10.2020

7ª Vara Cível

26.10.2020

06.11.2020

8ª Vara Cível

09.11.2020

20.11.2020

11ª Vara Cível

23.11.2020

04.12.2020

Art. 5º As demais unidades da Comarca de Cuiabá serão apoiadas, conforme
cronograma que será oportunamente divulgado em instrumento específico.
Parágrafo único. Como forma de potencializar os resultados nos períodos
mencionados nos artigos 3º e 4º, os servidores das unidades judiciárias (gabinetes e secretaria)
apoiadas deverão priorizar a referida ação, atuando de forma exclusiva na digitalização em apoio
às equipes da Presidência e Corregedoria-Geral da Justiça, com exceção das medidas de urgência
que deverão ser impulsionadas.
Art. 6º A digitalização dos processos judiciais compreende as seguintes fases:
a) Preparatória (inventário de processos físicos da unidade e higienização dos
processos);
b) Operacional (digitalização propriamente dita; migração dos metadados por meio
do “M-DPF”, saneamento das inconsistências, distribuição na plataforma do Processo Judicial
Eletrônico – PJe, inserção e assinatura dos documentos digitalizados).
§ 1º As fases mencionadas no caput serão realizadas pelos servidores das unidades
judiciárias (gabinetes e secretaria) apoiadas, sem prejuízo das suas funções, ao que nos períodos
mencionados nos artigos 3° e 4° haverá cooperação das equipes coordenadas pela Presidência e
pela Corregedoria-Geral da Justiça, com o suporte da equipe da Diretoria do Foro da Comarca
de Cuiabá já disponibilizada.
§ 2º A digitalização deve ser feita em resolução de, no mínimo, resolução mínima de
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Art.
4º
A
Presidência,
através
de
equipe coordenada pelo juiz auxiliar Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, realizará apoio à
digitalização e inclusão dos processos na plataforma do Processo Judicial Eletrônico – PJe nas
seguintes unidades:

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
200 DPI´s (dots per inch), padrão de tons de cinza (8 bits), sempre que não houver
comprometimento da legibilidade dos documentos, de forma a reduzir o tamanho do arquivo das
peças processuais digitalizadas.
§ 3º As demais fases serão realizadas com a utilização da ferramenta tecnológica
denominada “M-DPF”, que se destina a migração dos metadados de autuação (número único,
datas do protocolo e autuação, distribuição para o próprio juízo, etc.) e à importação de
andamento/movimentos processuais do Sistema Apolo.
Art. 7º No período em que as equipes da Presidência e Corregedoria-Geral da Justiça
apoiarem as unidades, deverá ser digitalizado, na íntegra, o maior volume possível de
processos, independentemente da classe e assunto, devendo ser priorizados os processos que não
se encontram conclusos para sentença.

§ 2º Antes da atuação das equipes de digitalização nas unidades mencionadas nos
artigos 3° e 4°, estas deverão observar realizar a fase preparatória (art. 6°, “a” da presente
Portaria) e o estabelecido no art. 6° da Portaria-Conjunta n. 371/2020, com exceção do disposto
no inciso X, como forma de agilizar os trabalhos e potencializar o resultado de processos
digitalizados no período de atuação.
§ 3º As unidades devem manter as ações de digitalização já deflagradas, e após o
período de apoio da equipe da Presidência, continuar, conforme planejamento próprio, a
digitalização do volume remanescente e a inserção dos processos digitalizados no sistema PJe,
através da utilização do migrador “M-DPF”, observando na sequência o estabelecido nos
artigos 14 a 18 da Portaria-Conjunta n. 371/2020.
§ 4º Na hipótese da unidade já ter realizado a digitalização do acervo, a equipe
apoiará nas demais ações da fase operacional, com a migração dos metadados e andamentos,
com a consequente distribuição e inserção do processo digitalizado no sistema PJe.
Art. 8º Os prazos processuais ficarão suspensos nos períodos que as equipes da
Presidência e Corregedoria-Geral da Justiça atuarem nas referidas unidades (artigos 3° e 4° da
presente portaria), sem prejuízo das audiências já designadas, as quais serão realizadas
normalmente.
Parágrafo único. Os prazos que se iniciarem ou se encerrarem nesse período ficam
automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil seguinte, nos termos do art. 224, § 1º, da
Lei n. 13.105/2015.
Art. 9º A Coordenadoria de Tecnologia da Informação deverá viabilizar acesso a
todos os membros da equipe de digitalização em todas as unidades que serão apoiadas, bem
como a emissão automática de certidão de digitalização e distribuição do processo no Sistema
PJe, com a disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico, conforme modelo constante no
anexo I desta Portaria Conjunta.
Parágrafo único. As secretarias das unidades deverão anexar, nos processos físicos,
cópia da certidão referida no caput.
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§ 1º Deverá, ainda, ser avaliado a pertinência na digitalização dos processos que
dependam de simples atos ordinatórios e/ou decisórios para o arquivamento, bem como os
processos que serão remetidos a instância superior.
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Art. 10 Após a distribuição do processo no PJe, as novas petições e/ou documentos
deverão ser protocolados diretamente nos autos eletrônicos.
Parágrafo único. Não serão recebidas no protocolo-geral e no sistema PEA, petição
física de autos eletrônicos.
Art. 11 Realizada a distribuição do processo no PJe, a secretaria procederá
imediatamente as anotações e baixas necessárias no sistema Apolo, mediante lançamento do
código 386 – “Remessa para Redistribuição (com baixa no distribuidor)”, com o complemento
"1001 - Por força de migração para o PJE".
Art. 12 Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.

Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
(documento assinado digitalmente)
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Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(documento assinado digitalmente)

