ESTADO DE MATO GROSSO
PODER .IlJDICIAIUO
TRIBUNAL
DE JUSTiÇA
GABINETE DA PI(ESIDIJNCIA

PORTARIA N. 434/2016-PRES
Implan/a o Sistema Processo .flldiciol
Elelrônico -Pje na l'~2", ]' e 6" 1!cll'a,l'
da
Comarca de Alta F/oresta e dá olllras
providências,

o

PRESIDENTE

DO TRIBUNAL

DE .JUSTiÇA DO I';STADO

DI~ MATO GI{OSSO, no uso de suas alribuições legais c regimentais.

CONSIDERANDO
processos judiciais, comunic,lção

que o uso do meio eletrônico na tramitação de

de atos c transmissão

de peças processuais

j()i admitido c

disciplinado pela Lei Federal n° 1I .419, ele 19 de dezembro de 2006;

CONSIDERANDO

que a Resolução nO 185, de I Xde dczembro elc

201J, do Conselho Nacional ele Justiça, instituiu. em caráter obrigatório,

o Sistema Processo

Judicial

c acompanhamento

I::letrônico - PJc como o sistema inrormatizaelo

dc tramitação

processual no úmbito do Podcr Judiciário;

CONSIDERANDO

que

o

sislcma ele Iramilação de proecssos judiciais desenvolvido
Nacional

de Jusliça

-

CNJ. com a colaboração

Proccsso

Judicial

Eletrônieo-PJe.

sob a coordenação

de diversos

tribunais

do Consclbo

brasileiros,

tcm

potencialidade para ser utilizado cm todos os proccdimentos judiciais;

CONSIDERANDO

que o Comitê Gestor do Proccsso Judicial

Elctrônico no 12slado dc Mato Grosso CG-PJe tcm por atribuição propor dirctrizcs estratégicas
para o desenvolvimento

c implantação dc sistcma clctrônieo de controle de processos judici,tis no

.

úmbito do Poder Judiciúrio do Estado, , de Mato Grosso e'
CONSIDIW,ANDO

a homologação

do Plano de Expansão

do

Proecsso Judicial Elctrônico - P.lc para o ano de 2016, junto à 1",2", J' e 6" Varas da Comarca de
Alta Florcsta,

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICI,\rUO
TRII3UNAL DE JUSTiÇA
GAl3INETE DA PRESIDÊNCIA

RESOLVE:

Ar!. ]". A partir das 12hOOdo dia 23-8-2016 serú implantado o
Sistema Processo Judicial Eletrônico-PJc na I", 2". 3" c 6" Varas da Comarca dc Alta Florcsta.
Ar!. 2". A utilização da plataforma eletrônica para distribuição de
novas açôes serú obrigatória a partir das 12hOOdo dia 5-9-2016.
]'anígnr/()

Único.

Fiea ressalvada

advindas de processos fisicos deverão. obrigatoriamente,
Ar'!'

que as cartas

precatórias

tramitar fisicamente.

3". As ações protocoladas de forma fisica até as 12hOOdo dia

5-9-2016, incluindo seus incidentes, tramitarão de Ji.ll'mafisica até seu arquivamento.
Ar"t.

4". Os processos que forem protocolados de Jorma /isiea a

partir das 12hOO do dia 5-9-2016 não serão distribuídos.

ressalvados as Cartas Precatórias

descrita no parágraf() único do artigo 2° dcsta Portaria.
~I". A Diretoria do Foro intimarú a parte autora, por publicação no
DJE, para que promova a retirada do processo não distribuido. no prazo de até quarenta e cinco
dias.
~2". Transcorrido

o prazo de dcvolução dos documentos,

Ar!.

mandados

estcs

serão descartados.
5".

Os

cxpedidos

serão

cncaminhados

eletronicamente ú Central de Mandados.
Ar"t.

6". Os casos não disciplinados

na presente Portaria serão

resolvidos pelo Comitê Gestor do Processo Judicial Elctrônico no Estado de Mato Grosso.
Art. 7". Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

P.R. Cumpra-se.
Cuiabú, 20 de julho de 2016.

