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PORTARIA N° 18/2020-CA 

A Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, 

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Colider, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais e em atendimento às Portarias Conjuntas 247, 

249 e 255/2020; 

CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar o 

fluxo das medidas urgentes porventura necessárias no período de vigência das 

Portarias-Conjuntas n° 249/2020 e 247/2020 e 255/2020, bem como tendo em 

vista que somente há Processo Judicial Eletrônico no juizado Especial, lavara  e 2a  

Vara; 

CONSIDERANDO que excepcionalmente haverá 

necessidade de comparecimento ao Fórum; 

RESOLVE: 

Art. 1°. No prazo previsto no art. 1° 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),  

devendo antes entrar em contato telefônico através do número do Plantão Judicial 

(66) 9 9231-2469, para confirmação do e-mail. 

la vara Cível: colvara@tjmtjus.br  

r Vara Cível e Infância e Adolescência: 

r Vara Cível: co.3vara@tjmtjus.br  
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Conjunta n° 249/2020, o atendimento do plantão forense, semanal ou final 
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Juizado Especial: col.je@tjmt.jus.br  

Diretoria do Foro: colider@tjmt.jus.br  

Distribuidor: col.distribuidor@tjmt.jus.br  

Art. 2°. Ocorrendo a hipótese de necessidade de medida 

urgente, nos termos das Portarias citadas, o Advogado, Delegado, Defensor 

Público ou Promotor de Justiça, ou entidade pertinente, deverá encaminhar o 

pedido diretamente no e-mail acima indicado, fazendo a análise da matéria, 

devendo antes entrar em contato telefônico através do número do Plantão Judicial 

(66)9 9231-2469, para confirmação do e-mail. 

Parágrafo 1°. O e-mail 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 2°. A decisão será devolvida no mesmo e-mail de encaminhamento do 

pedido. 

Parágrafo 2°. A decisão será devolvida no mesmo e-mail 

de encaminhamento do pedido. Art. 3°. O respectivo juízo analisará o pedido e 

resolverá se é caso de urgência, conforme especificado nas portarias-conjuntas 

referidas, decidindo em seguida o encaminhamento que será dado à questão. 

Art. 3°. 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 n° 255/2020. 

Art. 4°. Durante o período previsto no art. 1° da Portaria- 
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semana, dar-se-á em regime de sobreaviso, conforme escalas de plantão 

previamente publicadas. 

Art. 5°. Autorizar os servidores cujos nomes figuram na 

escala de plantão constante nas Portarias 13/2020- DF e Portaria 16/2020-DF, a 

excepcionalmente, comparecerem à sede do fórum em razão dos serviços de 

plantão judiciário. 

Art. 6°. Ficam autorizados Magistrados, Assessores, 

Gestores Judiciários de cada unidade e distribuidor, a comparecerem à sede do 

Fórum, apenas e tão somente para acesso à processos físicos, a serem submetidos 

ao crivo dos Magistrados para decisões urgentes. 

Art. 7°. Ficam autorizados também a entrada e 

permanência na sede do Fórum de 01 (um) Servidor Terceirizado responsável pela 

limpeza interna, 01 (um) Servidor Terceirizado responsável pela limpeza externa, 

bem como, de 04 (quatro) Seguranças Terceirizados, que trabalham em regime de 

revezamento. 

Art. 8°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

Publicação. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia 

ao Ministério Público Estadual, à ll a  Subseção da OAB, à Defensoria Pública 

Estadual, às Autoridades Policiais, à Corregedoria-Geral da justiça e à Presidência 

do Tribunal de justiça de Mato Grosso. 

Colider/MT, 19 de março de 2020. 

GISELDA REGINA 50 IRA DE OL VEIFtA ANDRADE 
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