ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
DIRETORIA DO FORO

PORTARIA N. 06/2022-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor LUIS OTÁVIO PEREIRA
MARQUES, Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Várzea
Grande-MT, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que a entrega e inauguração do novo fórum da
comarca de Várzea Grande está programada para o dia 01 de julho de 2022;
CONSIDERANDO a necessidade de mudança do fórum antigo para

CONSIDERANDO que a Equipe Técnica do Departamento de
Conectividade da Coordenadoria de Tecnologia e Informação do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso estará presente nesta Comarca, no período
compreendido entre os dias 16 junho a 01 de julho de 2022, com o objetivo de realizar
a mudança e transferência dos sistemas;
CONSIDERANDO que a equipe de mudança estará presente nesta
Comarca a partir do dia 16 de junho de 2022, com o objetivo de realizar o transporte
de móveis e equipamentos de informática;
CONSIDERANDO que a despeito da mudança a plataforma do PJe e
demais sistemas WEB terão normal funcionamento;
CONSIDERANDO a necessidade de melhor adequação da logística
de mudança e desenvolvimento dos trabalhos judiciais e administrativos;
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR o período de 16 de junho a 01 de julho de 2022
para realização da mudança para o novo fórum da comarca de Várzea Grande,
situado na Av. Chapéu do Sol, Bairro Guarita II, Várzea Grande-MT, CEP 78.158-720.
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Art. 2º. SUSPENDER o atendimento ao público externo durante o
período de mudança, mantendo-se, contudo, inalterado a contagem dos prazos
processuais, bem como os atos processuais passiveis de serem realizados.
Art. 3º. ESTABELECER que os servidores a serem escalados para o
trabalho interno deverão comparecer pessoalmente para auxiliar nas atividades
referentes à mudança de prédio e organização do ambiente de trabalho.
Art. 4º. REVOGAR a Portaria n. 05/2022-DF.
Comunique-se à Presidência do Tribunal de Justiça, à CorregedoriaGeral da Justiça, ao Departamento de Tecnologia da Informação, bem como à
Ordem dos Advogados do Brasil –Seccional de Mato Grosso, à Defensoria Pública
e ao Ministério Público desta Comarca.

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Juiz de Direito Diretor do Foro
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Várzea Grande-MT, 10 de junho de 2022.

