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ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE NOVA MONTE VERDE
EDITALN.º 03/2020/DF/NMV.
O EXMO. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA, JUIZ DE DIREITO E
DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE, ESTADO
DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E
Considerando a vigência do Provimento N. 15, de 10 de maio de
2020, da Corregedoria-Geral da Justiça, que dispõe sobre a utilização de videoconferência
Judiciário do Estado de Mato Grosso;
Considerando a necessidade de manter atualizados os contatos dos
advogados que atuam na Comarca de Nova Monte Verde para futuras e eventuais
comunicações acerca das audiências

de videoconferência

e demais assuntos

pertinentes ;
RESOLVE
Art. 1º - TORNAR PÚBLICA a abertura de EDITAL, pelo prazo de 30
(trinta dias), para cadastramento de contatos (endereço eletrônico, telefone celular e contato
"WhatsApp") dos advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB
e que exerçam atividade jurídica na área cível e/ou criminal na Comarca de Nova Monte
Verde, independentemente de aceitar ou não Defensoria Dativa.
Parágrafo Primeiro: O cadastramento dos dados de contato do (a)
advogado (a) deverá ser feito através do preenchimento do formulário constante do Anexo I
deste edital, acompanhado de cópia da Carteira da OAB e enviado à Diretoria do Foro da
Comarca de Nova Monte Verde pelo endereço eletrônico: nova.monteverde@tjmt.jus.br, não
sendo necessário o preenchimento manual.

Documento assinado digitalmente por: Dante Rodrigo Aranha da Silva
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para realização de audiências e demais atos judiciais no âmbito do primeiro grau do Poder
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ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE NOVA MONTE VERDE
Parágrafo Segundo: Fica, desde já, cientificado (a) o (a) advogado (a)
atuante na Comarca da relevância em manter atualizado seus dados de contato para futuras e
eventuais comunicações acerca das audiências de videoconferência e demais assuntos
pertinentes.
Publique-se.

(assinado digitalmente)
Dante Rodrigo Aranha da Silva
Juiz de Direito e Diretor do Foro
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Nova Monte Verde, MT, 2 de junho de 2020.
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ESTADO DE MATO GROSSO
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ANEXO I
FORMULÁRIODE ATUALIZAÇÃODE DADOS CADASTRAIS-ADVOGADO

Pelo presente, nos moldes do Edital n.º 03/2020/DF/NMV da Comarca de
recebimento de comunicações acerca das audiências de videoconferência e demais assuntos
pertinentes, comprometendo-me a mantê-los devidamente atualizados.

NOME DO ADVOGADO:
OAB nº.

/

ENDEREÇO PROFISSIONAL:
E-MAIL:
TELEFONE PROFISSIONAL: (

)

TELEFONE CELULAR (WHATSAPP): (

)
___________________________-MT,

/

/2020.
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Nova Monte Verde-MT, venho por meio deste informar meus dados atualizados e hábeis ao

