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TERMO  DE  COOPERAÇÃO  QUE

ENTRE SI CELEBRAM AS UNIDADES

JURISDICIONAIS  DA  COMARCA  DE

MURIAÉ DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DO ESTADO DE MINAS GERAIS E A

36ª  SUBSEÇÃO  DA  ORDEM  DOS

ADVOGADOS DO BRASIL DE MURIAÉ

– SEÇÃO MINAS GERAIS

  

CONSIDERANDO a Portaria Conjunta da Presidência nº 1.025, de 13 de

julho de 2020, que dispõe sobre o plano de retomada gradual das atividades do

Tribunal de Justiça e da Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais,

consoante as avaliações epidemiológicas emitidas pelas autoridades estaduais e

municipais de saúde e observadas as ações necessárias para a prevenção ao

contágio  pelo  novo  Coronavírus  (COVID-19),  o  plano  de  virtualização  de

processos físicos e dá outras providências”;

CONSIDERANDO o Plano de Virtualização do acervo de processos físicos

em tramitação  nas  Comarcas  da  Justiça  de  Primeira  Instância  do  Estado  de

Minas Gerais, nos termos da Portaria Conjunta da Presidência nº 1.026, de 14 de

julho de 2020; 

CONSIDERANDO o interesse manifestado pela 36ª Subseção da Ordem

dos Advogados do Brasil;

As  UNIDADES  JURISDICIONAIS  DA  COMARCA  DE  MURIAÉ  DO

TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DE MINAS  GERAIS,  neste  ato  representadas  pela

Juíza Diretora do Foro, ALINNE ARQUETTE LEITE NOVAIS e a 36ª SUBSEÇÃO

DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DE MURIAÉ,  representada pelo

Advogado  Presidente  da  Seccional,  CRISTIANO  CHAVES  RODRIGUES,

resolvem celebrar o presente termo de cooperação técnica, na forma e de acordo

com as cláusulas e condições a seguir e com fulcro nas seguintes considerações:
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DO OBJETO

CLÁUSULA  PRIMEIRA:  Constitui  objeto  da  presente  cooperação  o

estabelecimento  das  bases  de  cooperação  entre  as  partes,  com  vistas  à

execução do Plano de Virtualização do acervo de processos físicos em tramitação

nas Unidades Jurisdicionais da Comarca de Muriaé do Tribunal  de Justiça de

Minas Gerais. 

DO PLANO DE TRABALHO

CLÁUSULA  SEGUNDA:  Para  o  alcance  do  objeto  pactuado,  os  partícipes

obrigam-se a cumprir fielmente o Plano de Trabalho, atentando-se às diretrizes e

cronograma  de  prioridades  estabelecidos  pelos  atos  normativos  do  TJMG,

vigentes e eventuais alterações.

DO FLUXO DE TRAMITAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA: As partes adotarão rígido fluxo de tramitação, de forma

a garantir a segurança dos autos e o rigoroso acompanhamento dos trabalhos, a

saber: 

3.1.  Formulário  de  Regularidade  Processual:  as  Secretarias  das  Unidades

Jurisdicionais  elaborarão  prévio  formulário  de  regularidade  processual  dos

processos, incluindo a verificação e eventual retificação do número de páginas,

bem como a existência de mídias e documentos fora do padrão A4 (norma ISO

2016), os quais deverão permanecer arquivados na Secretaria;

3.2. Carga dos autos e Digitalização:  a OAB, mediante pessoa previamente e

formalmente  indicada,  deverá  retirar  o  lote  de  processos  na  Secretaria,

subscrevendo o relatório de carga, adotando-se as devidas providências para o

direcionamento à Equipe de Digitalização;
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3.2.1. O processo deverá ser digitalizado para o arquivo no formato PDF.

3.3. Recebimento dos autos e Certidão de Digitalização:  recebidos os autos

em Secretaria, deve o Servidor proceder à baixa no relatório de carga e elaborar a

certidão de regularidade de digitalização;

3.4.  Atos subsequentes  serão adotados conforme regulamentação em cartilha

disponibilizada pelo TJMG.

DOS COMPROMISSOS DOS PARTÍCIPES

CLÁUSULA  QUARTA:  Para  cumprimento  do  objeto  do  presente  Termo,  os

partícipes  se  comprometem  a  implementar  ações  conjuntas,  atentando-se  às

respectivas atribuições. 

4.1. Compete a cada Unidade Jurisdicional da Comarca:

4.1.1.  Realizar  a  triagem dos processos a partir  dos  pedidos dos advogados,

recebidos por e-mail,  e disponibilizar o lote de processos para carga da OAB,

atentando-se às diretrizes e cronograma de prioridades estabelecidos pelos atos

normativos do TJMG;

4.1.2.  A elaboração dos formulários, certidões,  relatórios de acompanhamento,

inclusão de autos no ambiente virtual,  intimação das partes, bem como outros

atos previstos em cartilha disponibilizada pelo TJMG.

4.2. Compete à Ordem dos Advogados do Brasil:

4.2.1. Indicar formalmente a pessoa responsável pela carga do lote de processos

e pelo acompanhamento dos trabalhos de digitalização;

4.2.2.  Indicar  formalmente  a  Equipe  de  Digitalização,  incluindo  qualificação

completa, devendo cada integrante assinar Termo de Confidencialidade;
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4.2.3.  Receber  a  carga  dos  processos,  zelando  pela  segurança  e  sigilo  dos

trabalhos na execução da digitalização;

4.2.4.  Devolver o processo à Secretaria conforme escala a ser ajustada, com a

disponibilização  do  arquivo  no  formato  PDF,  através  de  compartilhamento  de

pasta no Google Drive.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA

CLÁUSULA QUINTA: O prazo de vigência do presente compreende o período de

15 de setembro de 2020 a 15 de setembro de 2021, sendo prorrogável a critério,

das partes.

DO SIGILO

CLÁUSULA SEXTA: Os partícipes se obrigam a manter, sob o mais estrito sigilo,

dados e informações confidenciais geradas na vigência deste Termo.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA SÉTIMA: Este instrumento não acarreta nenhum ônus financeiro ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS, motivo pelo qual não se consigna

dotação  orçamentária,  assim  como  à  36ª  SUBSEÇÃO  DA  ORDEM  DOS

ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO MINAS GERAIS.

Alinne Arquette Leite Novais
Juíza Diretora do Foro

Cristiano Chaves Rodrigues
Presidente da 36ª Subseção da OAB de Muriaé-MG


