PODER JUDICIÁRIO
Estado de Mato Grosso
Comarca de Apiacás
Diretoria do Foro
Av. Dante Martins de Oliveira, 1009, Centro, Apiacás- CEP 78.595-000
Tel. (66) 3593-1501- email: apiacas@tjmt.jus.br

PORTARIA N. 14/2020/DF
O Doutor Antonio Fábio da Silva Marquezini, Juiz de
Direito e Diretor do Foro da Comarca de Apiacás, Estado
de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERANDO o contido na Portaria-Conjunta n.
Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, em decorrência das medidas temporárias de
prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do
Estado de Mato Grosso.
CONSIDERANDO o disposto no artigo 18, §§ 1º e 2º da
Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020;
CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar o
fluxo das medidas urgentes porventura necessárias no período de vigência das Portarias
Conjuntas nº 249/2020 e 247/2020 e 255/2020,
RESOLVE:
Art. 1º - SOLICITAR a Gestora Geral a

lista dos

servidores que realizarão o regime obrigatório do teletrabalho com plano mínimo de trabalho,
nos termos do § 1º do artigo 2º da Portaria-Conjunta n. 249/2020;
Art. 2º - SOLICITAR ao Gestor Judiciário

que

encaminhe à Diretoria do Foro lista dos servidores que estão impossibilitados de exercer o
teletrabalho, havendo dispensa da prestação dos serviços com posterior compensação, nos
termos do § 2º do artigo 2º da Portaria-Conjunta n. 249/2020;
Art. 3º - DETERMINAR ao gestor judiciário que, após o
término da situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, encaminhe à
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249, de 18 de março de 2020, que institui o regime obrigatório de teletrabalho, altera a
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Diretoria do Foro relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas pelos servidores,
visando comprovar a realização do teletrabalho;
Art. 4º No prazo previsto no art. 1º desta Portaria, e
durante o horário de expediente forense, a comunicação com as secretarias das unidades
judiciárias será realizada por meio dos seguintes endereços eletrônicos (também disponibilizados
no

seguinte

endereço:

http://www.tjmt.jus.br/Institucional/Email/0e6591a60e8f4232a6a2d8721bf33eae )

apiacas.varaunica@tjmt.jus.br
YuriCoimbra Muniz

(66) 98410-6844
Gabinete da Vara Única
apiacas.gabinete@tjmt.jus.br

Dr. Antonio Fábio da Silva Marquezine
(66) 99221-7877
Assessora Dayene Endrielle Lisboa Pasini
(66) 99672-3601
Assessora Soraya de Deus Souza
(65) 98419-4635
Central de Mandados, Distribuição e
Arrecadação
apiacas.distribuidor@tjmt.jus.br
Bruna Franco Chesini

(66) 98418-9430
Central de Administração
apiacas@tjmt.jus.br

Raquel Brazil da Silva

(66) 98433-1729
Art. 5º- Ocorrendo a hipótese de necessidade de medida

urgente, bem como a impossibilidade de peticionar pelos Sistemas PEA ou PJE, nos termos das
Portarias citadas, o Advogado, Delegado, Defensor Público ou Promotor de Justiça, ou entidade
pertinente, deverá encaminhar o pedido diretamente no email apiacas.varaunica@tjmt.jus.br.
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VARA ÚNICA
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Parágrafo 1º. O email deverá ser, preferencialmente, o
funcional, devendo conter a qualificação do advogado ou do Agente Público responsável pela
petição, a qual deverá observar fielmente as normas processuais.
Parágrafo 2º. A decisão será devolvida no mesmo email de
encaminhamento do pedido.
Art. 6º- O respectivo juízo analisará o pedido e resolverá se
é caso de urgência, conforme especificado nas portarias-conjuntas referidas, decidindo em
Art. 7º- O atendimento virtual pelos magistrados será
realizado durante o horário de expediente forense, mediante prévio e necessário agendamento
por meio dos e-mails acima descritos, salvo nos casos de plantão judiciário forense,
observando-se o Manual de Orientações para Realizar Atendimento aos Advogados em Regime
de Home Office, tudo nos termos da Portaria-Conjunta nº 255/2020.
Art. 8º- Durante o período previsto no art. 1º da
Portaria-Conjunta nº 249/2020, o atendimento do plantão forense, semanal ou do polo, dar-se-á
em regime de sobreaviso, conforme escalas de plantão previamente publicadas.
Art. 9º- Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
- Apiacás/MT, 06 de Abril de 2020.

Antonio Fábio da Silva Marquezini
Juiz de Direito Diretor do Foro
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seguida o encaminhamento que será dado à questão.

