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Senhor magistrado(a) 

 

É notório a epidemia envolvendo o COVID-19 – Novo Coronavírus – que 

assola o país e que infelizmente já apresenta casos no Estado de Mato Grosso. 

Em razão da aludida circunstância foi editada a Portaria n. 247, de 16 

de março de 2020, na qual estabeleceu em seu art. 14, que durante o prazo de 

suspensão de prazos e atos processuais estabelecidos no âmbito do Poder 

Judiciário Estadual o atendimento pelos gabinetes ocorra, preferencialmente, 

por meio de recurso tecnológico de videoconferência, ao que restou sugerido a 

utilização do Skype. 

Ressalvo, que inexiste qualquer impedimento, ainda, na utilização de 

outras ferramentas tecnológicas (ex.whatsapp, telegram, google duo, google Meet, 

Hangouts Meet, Hangouts Chat, Microsoft teams, zoom, confide, etc.) que o magistrado 

julgar melhor aderente à sua metodologia de trabalho. 

Entretanto, a Coordenadoria de Tecnologia da Informação criou para 

todos os magistrados do Estado de Mato Grosso conta junto à Microsoft Office 

365, que disponibiliza o software Skype for Business. 

Nesse sentido, encaminha-se, nesta ocasião, relação das contas de e-

mail de todos os magistrados junto à Microsoft Office 365. O usuário e a senha 

para acesso à conta será encaminhado no e-mail funcional de cada 

magistrado. 

Anexo ao presente expediente encontra-se manual para instalação do 

software em questão, ressalvando que na hipótese de dúvidas o contato com a 

CTI deve ser realizado através do telefone: (65) 3617-3900.  
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Calha, ainda, consignar que a partir do dia 19.03.2020 entrará no ar o 

hotsite www.teletrabalho.tjmt.jus.br, que tem como finalidade a retirada de 

dúvida dos usuários do referido meio de comunicação. 

Outrossim, remete-se, para fins de sugestão, modelo de portaria para 

disciplinar o atendimento através do referido recurso tecnológico.  

Ressalto, que na hipótese de regulamentação do atendimento pelo 

magistrado, a respectiva Portaria deve ser encaminhada para publicação junto 

ao DJe (dje@tjmt.jus.br), ressalvando que se o documento foi criado no CIA, 

existe ferramenta de envio ao DJE. Deve, ainda, ser encaminhado cópia à 

Coordenadoria de Comunicação, através do e-mail: 

vlademir.gargnelutti@tjmt.jus.br para fins de regular divulgação. 

Encontra-se, ainda, sendo encaminhado manual com sugestões para 

atuação no regime de teletrabalho visando orientação à equipe.  

Por fim, esperemos que essa situação seja temporária, na certeza de que 

revelará a capacidade de magistrados e servidores do Poder Judiciário 

suplantarem quaisquer obstáculos, inovando em nossa forma de atuar, bem 

como fortalecendo nossos vínculos de fraternidade e solidariedade, na 

esperança de continuar cumprindo a missão constitucional que nos é 

reservada em benefício da sociedade. 

 

 

Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 
Presidente 
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