Em todos os tribunais:
Durante o período de plantão emergencial, o atendimento ao público de forma
presencial está suspenso em todas as unidades do Poder Judiciário, sendo
realizada prioritariamente por meio eletrônico ou telefônico.
Nesse período, está garantida a apreciação de matérias como habeas corpus e
mandado de segurança; medidas liminares e de antecipação de tutela de
qualquer natureza, inclusive no âmbito dos juizados especiais; comunicações
de prisão em flagrante, pedidos de concessão de liberdade provisória,
imposição e substituição de medidas cautelares diversas da prisão, e
desinternação; representação da autoridade policial ou do Ministério Público
visando à decretação de prisão preventiva ou temporária, entre outras.
TJ ACRE
A ouvidoria do Poder Judiciário do Acre é o canal de comunicação da
sociedade com a Justiça acreana. É um serviço posto à disposição do cidadão
para que esclareça dúvidas, reclame, denuncie, elogie ou apresente sugestões
sobre os serviços prestados. Quem desejar ser atendido pode utilizar os
seguintes canais: formulário eletrônico, no endereço www.tjac.jus.br/ouvidoria,
e-mail ouvid@tjac.jus.br ou ligar para o número (68) 99212-3585.
TJ AMAZONAS
O poder judiciário do Amazonas divulgou números de contato para atendimento
via telefone durante o período da quarentena preventiva à disseminação do
coronavírus. Os advogados e públicos em geral podem entrar em contato pelos
e-mails Leonardo.cavalheira@tjam.tjam.jus.br e daniele.camara@tjam.jus.br e
pelos telefones (92) 98114-7404 e (92) 3303-5056
TJ RORAIMA
Nos Tribunais de Justiça de Roraima, o acompanhamento de processos, a
expedição de certidões negativas e o envio de documentos pode ser feito no
site www.tjrr.jus.br

O atendimento nos Juizados Especiais Cíveis pode ser feito pelo telefone (95)
98405-8325. Demais informações podem ser obtidas pelo telefone da
Ouvidoria (95) 9 8402-6784.
TJ AMAPÁ
No poder judiciário do Amapá, as informações podem ser obtidas no site
www.tjap.jus.br e as demais dúvidas poderão ser esclarecidas pela Central de
Atendimento ao Público no telefone (96) 3312-3800 ou por e-mail
periodosuspensão@tjap.jus.br
TJ TOCANTINS
No poder judiciário de Tocantins, o atendimento aos cidadãos, advogados,
Ministério Público e Defensoria Pública deve ser realizado, preferencialmente,
por meio dos telefones das unidades judiciais e administrativas, que estão
disponíveis no site do tribunal de justiça do Tocantins www.tjto.jus.br
TJ PARÁ
No poder judiciário do Pará a ouvidoria receberá demandas exclusivamente
pelo e-mail ouvidoria.judiciaria@tjpa.jus.br, pelo telefone (91) 3205-3000 ou
pelo site www.tjpa.jus.br
TJ RONDÔNIA
Os cidadãos podem entrar em contato com o poder judiciário do Estado de
Rondônia pelo e-mail da Ouvidoria ouvidoria@tjro.jus.br, pelo telefone 0800647-7077 ou (69) 3217-1019 ou, ainda, pelo site www.tjro.jus.br
-TJ MARANHÃO
Em casos de dúvidas, os usuários podem ligar para o Telejudiciário 0800 707
1581 e (98) 3194 5555 ou enviar um e-mail para “telejudiciario@tjma.jus.br”.
Também é possível obter informações no site www.tjma.jus.br
TJ CEARÁ
Para facilitar o contato com as unidades do Judiciário do Ceará, o Tribunal de
Justiça Estadual disponibilizou a relação de contatos de varas localizadas na

capital e interior. A lista será atualizada diariamente com a intenção de alcançar
a maior quantidade possível de comarcas. Veja a lista completa no site
www.tjce.jus.br
TJ ALAGOAS
Diante da pandemia atual, o poder judiciário de Alagoas disponibilizou, no site
do tribunal, uma lista de telefones das unidades judiciais do estado. Para saber
mais, acesse o endereço www.tjal.jus.br ou ligue para a ouvidoria (82) 40093801.
TJ BAHIA
Neste momento de pandemia, o Judiciário não para! O Tribunal de Justiça da
Bahia é um serviço essencial ao cidadão, por isso, para aqueles que
precisarem entrar em contato com alguma unidade judiciaria ou administrativa,
foi atualizado, no site institucional da Corte Baiana, a lista específica, contendo
números de telefones e endereços de e-mail, que devem ser acionados
durante o período de quarentena. Acesse: www.tjba.jus.br
TJ PARAÍBA
O poder judiciário da Paraíba disponibilizou, no site www.tjpb.jus.br, canais de
atendimento aos cidadãos. As informações e dúvidas podem ser esclarecidas
pelo telefone do Telejudicário (83) 3216-1440 e pelo e-mail getel@tjpb.jus.br.
TJ PERNAMBUCO
Para facilitar o contato com o poder judiciário de Pernambuco, o tribunal de
justiça estadual disponibilizou, no site www.tjpe.jus.br, os e-mails funcionais
das unidades. Para dúvidas ou informações também é possível acionar a
Ouvidoria Geral da Justiça por telefone, das 10h às 16h: (81) 3182-0638 e
ainda por e-mail: ouvidor@tjpe.jus.br
TJ PIAUÍ
Durante o período de afastamento das atividades presenciais, o poder judiciário
do Piauí disponibilizou, no site www.tjpi.jus.br, uma lista de telefones úteis.
Para atendimento pela justiça itinerante ligue (86) 98837-4739.

Além disso, a Ouvidoria está funcionando para esclarecer dúvidas e prestar
informações. Ligue 0800 086 6666.
TJ RIO GRANDE DO NORTE
Diante da pandemia do

coronavírus e da recomendação de evitar

aglomerações, os usuários da Justiça Estadual do Rio Grande do Norte podem
solicitar informações processuais por telefone. Para obter informações sobre
processos da 1º instância, ligue 0800-2800159 ou envie um e-mail para
disquejustiça@tjrn.jus.br
Para informações sobre processos que tramitam na 2º instância da Justiça
estadual potiguar ligue (84) 3616-6491. Para informações sobre os juizados
especiais do Rio Grande do Norte e das unidades instaladas no Complexo
Judiciário, em Natal, ligue (84) 3616-6600. Também é possível obter
informações sobre processos de precatórios e pagamentos pelo e-mail
precatorios@tjrn.jus.br ou pelo telefone (84) 3616-6333.
Outros telefones e informações estão disponíveis no site www.tjrn.jus.br
TJ SERGIPE
O Tribunal de Justiça de Sergipe continua trabalhando para oferecer sociedade
um serviço de excelência. Para entrar em contato com o Tribunal estadual ligue
para (79) 3226-3100 e será encaminhado ao setor competente. Se for sobre
plantões judiciais, ligue para o (79) 98847-5953. Para obter outras informações
acesse: www.tjse.jus.br
-TJ GOIÁS
Nos Tribunais de Justiça do Goiás é possível obter informações pelo site
www.tjgo.jus.br ou pelo teleatendimento (62) 3213-1581. Os advogados,
membros do Ministério Público e da Defensoria Pública podem entrar em
contato

com

o

juiz em

Goiânia

por meio

do

endereço

eletrônico

falecomjuizcapital@tjgo.jus.br; para falar com o juiz no interior o e-mail é
falecomjuizinterior@tjgo.jus.br
TJ MATO GROSSO

O tribunal de Justiça de Mato Grosso está atuando e, regime de teletrabalho,
em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo
COVID-19. Mas é possível obter informações e esclarecer dúvidas pela
ouvidoria judiciaria do Estado. Ligue 0800 647 1420 ou envie um e-mail para
ouvidoria@tjmt.jus.br.

Outras

informações

estão

disponíveis

no

site

www.tjmt.jus.br
TJ MATO GROSSO DO SUL
O tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, considerando os riscos da
pandemia do novo coronavírus e a necessidade de continuar a prestação
jurisdicional de maneira efetiva, restringiu o atendimento ao público a meios
digitais eletrônicos como e-mails, telefone e WhatsApp. Dessa forma, para
entrar em contato e dirimir eventuais dúvidas, os interessados podem encontrar
o telefone dos servidores em plantão judicial no site do tribunal www.tjms.jus.br
As informações de contato dos servidores de plantão serão constantemente
atualizadas, a fim de que o atendimento da população como um todo não seja
prejudicado
TJ DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
Com a vedação do acesso ao público externo, a suspensão de audiências e a
realização de teletrabalho pelos servidores, o Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios disponibilizou na página principal do site www.tjdft.jus.br o
link com os contatos de todas as unidades administrativas e judiciais do
tribunal. Também é possível sanar dúvidas pelo chat online e pela Ouvidoria
por meio telefônico 0800 614646 ou por e-mail ouvidoria@tjdft.jus.br
-TJ ESPIRÍTO SANTO
É possível obter informações sobre o funcionamento do poder judiciário do
Espirito Santo no site www.tjes.jus.br ou por atendimento pela ouvidoria, que se
dará exclusivamente pelo canal “Fale conosco”, estando suspensos o
atendimento presencial, via telefone e por carta. Além disso, serão apreciadas
apenas as matérias essenciais e urgentes.

TJ RIO DE JANEIRO
Durante o período de pandemia, os requerimentos ao tribunal de justiça do
Estado do Rio de Janeiro devem ser realizados exclusivamente por meio
eletrônico no portal do tribunal www.tjrj.jus.br
TJ SÃO PAULO
TJ MINAS GERAIS
-TJ SANTA CATARINA
No poder judiciário de Santa Catarina as dúvidas podem ser esclarecidas pelo
Centro de Atendimento e Informações, que funciona das 12h às 19 horas, via
telefone (48) 3287-1000, pelo e-mail tj.atendimento@tjsc.jus.br ou, ainda, pelo
site www.tjsc.jus.br
TJ RIO GRANDE DO SUL
Durante o período de afastamento das atividades presenciais, o poder judiciário
do Rio Grande do Sul disponibilizou, no site www.tjrs.jus.br, os e-mails setoriais
de todas as unidades judiciais e administrativas do estado.
TJ PARANÁ
Apesar da suspensão dos prazos e da dispensa do trabalho presencial, a
Justiça Estadual do Paraná não parou! Os gabinetes, secretarias e unidades
administrativas manterão canal de atendimento remoto por telefone, e-mail e
outros meios eletrônicos a serem disponibilizados no site www.tjpr.jus.br

