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PORTARIA N.  16/2020-AAR 
 
 
A Doutora MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de 
Direito e Diretora do Foro da Comarca de Alto Araguaia, 
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,  
 
 
CONSIDERANDO a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de 

março de 2020, que decreta o fechamento das portas do fórum, institui o regime 
obrigatório  de teletrabalho e altera a Portaria-Conjunta n. 247/2020, 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 alguns requerimentos de servidores 

solicitando autorização para trabalhar nas dependências do fórum da comarca, em 
detrimento da necessidade de produção e metas impostas pelo Tribunal de Justiça 
do Estado de Mato Grosso, quais não serão alcançadas via teletrabalho, 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º -  AUTORIZAR os servidores Salma Correa de 

Moraes Pereira, matrícula 2785, Gestora Judiciária da 1ª Vara, Igor CAvalcante 
de Souza, Gestor Judiciário da 2ª vara e Carlos Antonio Farias, Auxiliar 
Judiciário do Protocolo, matrícula 1249, a exercerem suas funções presencialmente 
nas dependências desta comarca, ressaltando que o presente deferimento tem 
caráter excepcional, diante da atividade exercida pelos peticionantes, sendo 
essencial para a não paralisação das atividades e prejuízos à prestação 
jurisdicional.  

 
Parágrafo Único - Fica autorizado, ainda, o ingresso de 

funcionários responsáveis pela limpeza e manutenção do edifício, assim como o 
Oficial de Justiça Plantonista, conforme escala previamente acordada com a 
Coordenadoria Administrativa, independentemente  de prévia notificação à guarda 
patrimonial. 
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Art. 2º - Determino aos servidores/terceirizados/policiais   
que devem guardar todos os cuidados e higiene e isolamento que a situação requer, 
devendo cada qual laborar em sua respectiva sala, mantendo afastamento dos 
demais que estão presencialmente no fórum.  

 
Art. 3º - Fica expressamente proibido entrada e 

permanência de qualquer servidor que não esteja autorizado pela Juíza Diretora do 
Foro. 

 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
 
Alto Araguaia-MT,  25 de março de 2020 
 
 

Marina Carlos França 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 

 
 




