TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE
EDITAL Nº 001/2020/DF
O Excelentíssimo Senhor Doutor Ricardo Frazon Menegucci,
Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Nova Canaã
do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais e na forma da lei.
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
para realização de audiências e demais atos judiciais no âmbito do primeiro grau do Poder Judiciário
do Estado de Mato Grosso;
CONSIDERANDO a necessidade de efetuar convite com link
da videoconferência a ser realizada;
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de se manter
cadastro atualizado com o endereço eletrônico dos advogados que militam na Comarca de Nova
Canaã do Norte/MT.
RESOLVE:
Tornar pública a abertura de EDITAL, para cadastramento de
endereço eletrônico, celular móvel e "whatsapp" dos advogados regularmente inscritos na OAB que
exerçam atividade jurídica na área cível e/ou criminal nos processos em trâmite na comarca de
Nova Canaã do Norte-MT.
O cadastramento do e-mail, celular móvel e "whatsapp" do
advogado(a) poderá ser feito através do endereço eletrônico da Diretoria do Fórum, qual seja,
nova.canaa@tjmt.jus.br, mediante o preenchimento do formulário constante do anexo I deste edital,
acompanhado de cópia da Carteira da OAB.
Fica desde já cientificado o/a advogado(a) militante na
Comarca que deverá manter atualizado o endereço eletrônico hábil para recebimento do convite da
videoconferência.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém,
no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será publicado no Diário da
Justiça eletrônico, no átrio do Fórum, Imprensa do TJMT.
Nova Canaã do Norte, 10 de junho de 2020.
Assinado de forma digital por RICARDO
FRAZON MENEGUCCI:32366
Dados: 2020.06.10 11:28:24 -04'00'

(assinado eletronicamente)
Ricardo Frazon Menegucci
Juiz de Direito e Diretor do Foro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE
ANEXO I
FORMULÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE ADVOGADO(A)
NOME: _________________________________________________________________
RG: ____________________________________________________________________
CPF: ___________________________________________________________________
ENDEREÇO PROFISSIONAL: _______________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
E-MAIL: _________________________________________________________________
TELEFONE: _____________________________________________________________
OAB: ___________________________________________________________________
Pelo presente, nos moldes do Edital n. 001/2020-DF, do Fórum da Comarca de Nova Canaã
do Norte-MT, venho informar meus dados atualizados, hábeis para recebimento de convite
de videoconferência, me comprometendo a mantê-los devidamente atualizados.
Nova Canaã do Norte-MT, ___________________________

ADVOGADO(A)

