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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

RESOLU<;AO N° 2179

Dispoe sabre o Diorio do Justi<;:a Eletr6nico como
meio oficial para a publica<;:ao de atos judiciais e
administrativos no ambito do Justi<;:a Eleitoral de
Mota Grosso.

0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO, no usa das
atribui<;:oes que lhe sao conferidas pelo art. 18, IX, do Resolu<;ao TRE-MT n°
1.152, de 7 de agosto de 2012 (Regimento lnterno do Tribunal);
CONSIDERANDO a permissao de cria<;:ao de Diorios do Justi<;:a
eletr6nicos, regulamentada no art. 4°, do Lei n° 11.419, de 19 de dezembro de
2006, que trata do informatiza<;:ao do processo judicial;
CONSIDERANDO que o Diorio do Justi<;:a Eletr6nico no ambito do
Justi<;:a Eleitoral de Mota Grosso foi institufdo pela Resolu<;:ao TRE-MT n° 578, de
10 de julho de 2007;
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 67, 121-D, II, e 136 do
Regimento lnterno do Tribunal;
CONSIDERANDO a Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, que
dispoe sabre o acesso

a informa<;:ao;

CONSIDERANDO o que consta nos arts. 15, 193, 19 , 20 ', § 3°, 224,
e 246, § 1°, do Lei n° 13.105, de 16 de mar<;:o de 2015, que dispL e sabre o
Cfigqde Processo Civil (CPC);
"-c:ONSIDERANDO a Reso

de mar<;: a de 2015

~~

(Fl. 2, Resolu<;ao n° 2179 de 14 de agosto de 20 18)
I

CONSIDERANDO que a Resolu<;ao do Conselho Nacional de
Justi<;a (CNJ) n° 2341 de 13 de julho de 20161 instituiu o Diorio de Justi<;a
Eletronico Nacional (DJEN), a Plataforma de Comunica<;oes Processuais
(Domicflio Eletr6nico) e a Plataforma de Editais do Poder Judicioriol que
substituirao o Diorio do Justi<;a Eletronico do Tribunal Regional Eleitoral de
Mato Grosso; e que embora institufdosl ainda nao foram implantados;
CONSIDERANDO que a Resolu<;ao do Conselho Nacional de
Justi<;a (CNJ) n° 1851 de 18 de dezembro de 20131 instituiu o Sistema Processo
Judicial Eletronico (P Je) como sistema de processamento de informa<;oes e
protica de atos processuais;
CONSIDERANDO o item 3 do sumorio do Ac6rdao n° 1.2961 de 18
de maio de 2011 emanado pelo Plenorio do Tribunal de Contos do Uniao.
I

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o uso do novo
sistema de publica<;ao do Diorio do Justi<;a Eletronico no ambito do Justi<;a
Eleitoral Mato-Grossense;
CONSIDERANDO o disposto no Lei Complementar n° 951 de 25 de
fevereiro de 19981 regulamentada pelo Decreta 9.191 de 1° de novembro de
I

20171 que dispoem sabre a reda<;ao de atos normativos; e

CONSIDERANDOI aindal o contido no Processo Judicial Eletronico
n° 600419-29.2018.6.11.0000- Classe P.A.I
RESOLVE:
CAPITULO I

/l

DAS DISPOSI<;OES PRELIMINARES

Elelr6nicioJE), isliluido
por

solu<;ao n° 5781 d

10 de julho de 2

a publica<;ao do atos judici 1s e administrativos
Justi<;a Eleitoral em

71 como/meio oficial para
I

(Fl. 3, Resolu<;:ao no 2179, de 14 de agosto de 2018)

Parografo unico. A publica<;ao eletr6nica no forma deste artigo
substitui qualquer outro meio de publica<;ao oficial,

a exce<;ao dos casas que,

por lei ou regulamento, exijam providencia diversa.

CAPITULO II
DAS DISPOSI<;OES GERAIS
Art. 2°. Os prazos processuais correrao a partir do publica<;ao dos
atos no Diorio do Justi<;a Eletr6nico, no forma do disposto no art. 224 do
C6digo de Processo Civil (CPC).
Parografo unico. Durante o perfodo definido no calendorio
eleitoral, os prazos processuais relacionados com os feitos eleitorais tocantes
ao pleito em andamento, serao computados no forma do art. 16 do Lei
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990. (art. 7°, § 1o do Resolu<;ao TSE n°
23.478/2016).

CAPITULO Ill
DAS EDI<;OES
Art. 3° 0 Diorio do Justi<;a Eletr6nico tero periodicidade dioria, nos
dias uteis em que houver expediente no Secretaria do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso.

§ 1o Nos perfodos eleitorais, definidos em lei, havero publica<;oes
do Diorio do Justi<;a Eletr6nico aos sobados, domingos e feriados, para
veicula<;ao exclusiva dos atos judiciais de natureza civil eleitoral relacionados
com o pleito em andamento.

~o No periodo definido no §1°,

odministrativos relacionados com o pi ·
§3° Edl.;;Cio extraordi

poderi'io ser

pu~os otos

e · oral em andamento. /

(\

ria do DiOrio do Justic;:a Elet;on.£o poder6 \

nte, por de

Pr sidente do

(Fl. 4, Resolu<;:ao no 2179, de 14 de agosto de 2018)

Art. 4° 0

Diorio do Justic;:a Eletr6nico sera identificado por

numerac;:ao sequencia! para coda edic;:ao e pela data do publicac;:ao.
Art. 5° As edic;:oes do Diorio do Justic;:a Eletr6nico ficarao
disponfveis permanentemente no sftio oficial do Tribunal no rede mundial de
computadores, no enderec;:o eletr6nico www.tre-mt.jus.br, para leitura e
impressao por qualquer interessado, sem custo direto, independentemente de
registro ou identificac;:ao.
Art. 6° Ap6s a disponibilizac;:ao no rede mundial de computadores,
fica vedada qualquer alterac;:ao, supressao, ou ajuste no edic;:ao do Diorio do
Justic;:a Eletr6nico.
Art. 7° A autenticidade, integridade e validade jurfdica do Diorio
do Justic;:a Eletr6nico serao garantidas mediante assinatura digital das
edic;:oes,

baseadas

em

certificado

digital

emitido

por

autoridade

credenciada de acordo com a regulamentac;:ao do lnfra-estrutura de Chaves
Publicas Brasileiras - ICP-Brasil.
Art. 8° Em coso de ocorrencia de problemas tecnicos que
inviabilizem, por mais de 3 (tres) horas, continuos ou intercaladas, a
disponibilidade de acesso ao Diorio do Justic;:a Eletr6nico, no perfodo das 1Oh
as 19h, a edic;:ao publicada no data em questao sera invalidada e suas
materias serao disponibilizadas no edic;:ao subsequente.

§ 1o As ocorrencias de invalidac;:ao versadas no caput serao
amplamente divulgadas.
§2° As ocorrencias de indisponibilidade serao

nro

informadas a Secretaria Judici6ria, de offcio, pela Secretaria d

mente

Te

alogia

dalnf~
·
meios

§3° 'A Secretaria d

informatiza~ para m

o caput.

Tecnologia do lnformac;:ao dever, utilizar de
itoramento d

indisponibilidades

e que trata

(Fl. 5, Resoluc;:ao no 2179, de 14 de agosto de 2018)

CAPITULO IV
DAS MATERIAS

Art. 9° As publica<;6es dos atos judiciais e administrativos
produzidos no ambito do Secretaria e dos Cart6rios Eleitorais senSa veiculadas
no Diorio do Justi<;a Eletr6nico.
§ 1o Poderao ser publicados no Diorio do Justi<;a Eletr6nico os atos
dos Partidos Politicos, quando houver previsao em lei ou regulamento, e os
atos do Procuradoria Regional Eleitoral e dos Promotores Eleitorais.
§2° Nao serao publicados no Diorio do Justi<;a Eletr6nico:
I - os atos judiciais com previsao de publica<;ao em Sessao
Plenoria;
II - os atos com previsao de publica<;ao no Mural Eletr6nico, nos
termos do Resolu<;ao n° 1.468, de 22 de julho de 2014;
Ill - os atos de comunica<;ao produzidos no sistema Processo
Judicial Eletr6nico (P Je), endere<;ados ao Ministerio Publico Eleitoral,
Advocacia Geral do Uniao,

a

Defensoria Publica, bem como

a

a

Fazenda

Publica, nos termos do art. 5° do Lei n° 11.419 /2006; e
IV - os atos que, par lei ou regulamento, exijam providencia
diversa.
§3° Os atos administrativos com previsao legal de publica<;ao no
Diorio Oficial do Uniao (DOU), em jornais de grande circula<;ao ou outros
meios, poderao ser publicados no Diorio do Justi<;a Eletr6nico, com vistas a
ampliar a publicidade e a transparencia, preferencialmente no mesma data,
prevalecendo a data do publica<;ao no DOU, para todos os fins de direito e

efeitos·~
Art.

em materias

~As corre<;6es, e

canti~ em

disponibilizada no rede
edi<;oes posteriores.

end as, revo

edic;: o do Di6r"
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comput
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(Fl. 6, Resoluc;:ao no 2179, de 14 de agosto de 2018)

Art. 11. A responsabilidade pelo conteudo e pelo cadastramento
das materias, de acordo com os padroes estabelecidos, recai sabre a
unidade que as produziu.

CAPITULO V
DA INTEGRACAO COM 0 PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO
Art. 12. A comunica<;oo dos atos processuais produzidos no
Processo Judicial Eletr6nico (P Je), cuja ciencia exija vista ou intima<;oo
processual devero ser feita pelo proprio sistema PJe.
Parografo unico. Serao objeto de publica<;oo no Diorio do Justi<;a
Eletr6nico, ressalvado o disposto no §2° do art. 9°:
I - o conteudo dos despachos, as decisoes interlocut6rias, o
dispositivo das senten<;as e a ementa dos ac6rdoos, nos termos do art. 205,

§3°, do Lei 13.105/2015;
II - as intima<;oes destinadas aos advogados oriundas do sistema
PJe, cuja ciencia nao exija vista au intima<;oo pessoal; e
Ill - as cita<;oes e intima<;oes par edital, no forma do lei.

CAPITULO VI
DAS DISPOSICOES FINAlS
Art. 14. Compete

a Secretaria

Judicioria (SJ) a gestao do Diorio

do Justi<;a Eletr6nico, bem como a diagrama<;oo, a assinatura digital, e a
dispon~das edi<;oes para pubr

Art.
o

rs. Compete 0

monutenc;:Oo

~uncion

informatizados que cui am d
bem como a guarda e o

S cretorio de T cnologio do lnfor
menlo

do

publica<;oo

in roestrutura

~

(Fl. 7, Resolu<;:ao no 2179, de 14 de agosto de 2018)

Art. 16. A interpretac;ao desta Resoluc;ao sera feita com o objetivo
de garantir o princfpio do celeridade processual, bem como a efetividade e a
seguranc;a dos servic;os judiciaries.
Art. 17. 0 Presidente regulamentara sua aplicac;ao e resolvera os
casos omissos e controversos.
Art. 18. Fica revogada a R/CJf:?OO no 578, de 10 de julho de 2007.
Art. 19. Est a Resoluc;ao

publica<;:iio.

entrar~

s

vigor no data de sua

Sola das Sessoes do Tribunal Regional Eleitoral de

~to

CuiabO, aos quatorze dias do rn!'ls.daago~e dais mil e dezoil0.

)

~\
~

Desembargador PEDRO SAKAMOTO
Presidente em substituic;ao

'

Doutor

Grosso, em

(Fl. 8, Resoluc;:ao no 2179, de 14 de agosto de 2018)

Juiz-Membro

ELEJA JUNIOR

i~tI

Doutor LUIS APARECID BORTOLUSSI JUNIOR
~ Juiz- embro

