Enviado à Internet/DJE em:
DJE nº. :
Disponibilizado em:
Publicado em:

_____________
_____________
_____________
_____________

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PORTARIA N. 8/2020-CNpar

RESOLVE:
Art. 1º. Durante o período estabelecido para o regime de teletrabalho (20.03 a
30.04.2020) , os servidores das Centrais de Administração e Distribuição, da
Secretaria e do Gabinete realizarão atendimento ao público externo nos DIAS ÚTEIS,
DAS 12 ÀS 19 HORAS (HORÁRIO OFICIAL DE MATO GROSSO) , por meio dos
telefones e e-mails indicados no quadro anexo.
Art. 2º. As distribuições e protocolos deverão ser realizadas diretamente pelos
interessados nos sistemas processuais eletrônicos (Apolo, PJe e SEEU).
Parágrafo Único. Caso o interessado não tenha acesso aos sistemas, ou em caso de
indisponibilidade (nesta hipótese apenas as medidas urgentes), os documentos devem
ser encaminhados para o e-mail altotaquari.distribuidor@tjmt.jus.br.
Art. 3º. Os processos físicos não serão movimentados durante o período de
teletrabalho.
Parágrafo Único. As situações de urgência devem ser encaminhadas para o e-mail
ata.unica@tjmt.jus.br, fundamentando de forma clara e objetiva a necessidade de
pronto atendimento.
Art. 4º. Tendo em vista a ausência de Defensoria Pública na Comarca, os pedidos de
nomeação de advogado dativo serão feitos por meio do telefone 66 99954-0835 e 64
99626-3900 ou e-mail alto.taquari@tjmt.jus.br, durante o horário fixado no art. 1º.
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O Doutor Fabio Alves Cardoso, Juiz de Direito e diretor do
foro da Comarca de Alto Taquari, no uso de suas atribuições
legais,
Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo
Coronavírus, e as disposições estabelecidas nas
Portarias-Conjuntas n. 247, de 16 de março de 2020, e 249,
de 18 de março de 2020, que determinou o regime de
teletrabalho em todo o Poder Judiciário do Estado de Mato
Grosso;
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Art. 5º. O atendimento pelo magistrado será realizado através de videoconferência
durante o horário fixado no art. 1º, devendo ser previamente solicitado pelos
interessados por meio do e-mail fabio.cardoso@tjmt.jus.br.
Art. 6º. As situações urgentes ocorridas fora do horário fixado no art. 1º devem seguir
as regras da CNGC/MT que trata do plantão, e serão atendidas pelo telefone 66
99695-7902.

Art. 8º. Os casos omissos nesta Portaria serão decididos pelo Juiz Diretor do Foro
desta Comarca.
Art. 9ª. Desta Portaria deve ser dada ciência à Subseção local da OAB, Promotoria de
Justiça, Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Conselho Tutelar, Delegacia de
Polícia, Presidência e Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Art. 10. Encaminhe-se ainda cópia desta Portaria à Coordenadoria de Comunicação
do TJMT no e-mail imprensa@tjmt.jus.br.
Art. 11. Em anexo a esta Portaria constam os telefones e e-mails de servidores que
atuarão em regime de teletrabalho.
Art. 12. Esta portaria entra em vigor a partir desta data.
Alto Taquari-MT, 2 de abril de 2020.
Fabio Alves Cardoso
Juiz de Direito e Diretor do Foro

ANEXO
Distribuidor - Matheus Pereira de Oliveira, altotaquari.distribuidor@tjmt.jus.br 66
99609-6365
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Art. 7º. Os servidores que atuarão em regime de teletrabalho deverão registrar
diariamente os processos movimentados para controle da produtividade. Ao fim do
prazo estabelecido, os registros devem ser apresentados ao superior imediato.
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Secretaria da Vara - Everton Donizetti Ferreira Cerantes, ata.unica@tjmt.jus.br 66
99989-4915

Juizado - Mariângela Ferreira Cerantes, mariangela.cerantes@tjmt.jus.br 6699645-0460
Gabinete- Marcelo Artiolli Barnabé, marcelo.barnabe@tjmt.jus.br 66 99934-6537
Fabio Rossatti Figueiredo, fabio.figueiredo@tjmt.jus.br 67 99249-4937

Central de Administração e CAA - Geovana Ferreira, alto.taquari@tjmt.jus.br e
Gleide de Oliveira Moura, alto.taquari@tjmt.jus.br e
ata.caa@tjmt.jus.br 64 99626-3900
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ata.caa@tjmt.jus.br 66 99954-0835

