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SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

PORTARIA - 11221401

Estabelece, no âmbito da Subseção Judiciária de Muriaé, medidas para a retomada gradual dos serviços
presenciais, observadas as ações necessárias para a prevenção de contágio pelo novo coronavírus
(causador da Covid-19) e dá outras providências.

 
 
O JUIZ FEDERAL RENATO GRIZOTTI JÚNIOR, DIRETOR DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MURIAÉ, no uso de suas atribuições
legais e regimentais e tendo em vista o constante nos diversos atos normativos que disciplinaram o funcionamento do Poder Judiciário desde o
início da pandemia COVID 19, especialmente na Resolução nº 322 do Conselho Nacional de Justiça, de 1º de junho de  2020 e na Resolução
Consolidada - Presi 10468182/2020 do Tribunal Regional  Federal da 1ª Região, Alterada por: Resolução Presi 10714057, de 28 de julho
de 2020, Resolução Presi 10762107, de 31 de julho de 2020, Resolução Presi 11007391, de 26 de agosto de 2020, Resolução Presi 11315077,
de 29 de setembro de 2020 e a Resolução 11771439, de 17 de novembro de 2020, no uso de suas atribuições legais,
 
CONSIDERANDO:
 
a) a Resolução CNJ 313, de 19/03/2020, que estabeleceu, no âmbito do Poder Judiciário, regime de plantão extraordinário para uniformizar o
funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo coronavírus–Covid-19, e garantir o acesso à justiça
neste período emergencial;
b) a Resolução CNJ 314, de 20/04/2020, que prorrogou, em parte, o regime instituído pela Resolução 313 e modificou regras de suspensão de
prazos processuais;
c) a Resolução CNJ 317, de 30/4/2020, que dispõe sobre a realização de perícias em meios eletrônicos ou virtuais em ações em que se discutem
benefícios previdenciários por incapacidade ou assistenciais, enquanto durarem os efeitos da crise ocasionada pela pandemia do novo
coronavírus;
d) a Resolução CNJ 322, de 1º de junho de 2020, que estabelece, no âmbito do Poder Judiciário, medidas para a retomada dos serviços
presenciais, observadas as ações necessárias para a prevenção de contágio pelo novo coronavírus – Covid-19;
e) que a Justiça Federal da 1ª Região dispõe de sistemas e instrumentos necessários para que a quase totalidade do trabalho judicial e
administrativo seja realizada de forma remota;
f) que as medidas já adotadas pela Justiça Federal da 1ª Região e esta Subseção Judiciária, visando à prevenção da disseminação do novo
coronavírus, tem demonstrado elevados índices de produtividade, conforme dados estatísticos disponibilizados no portal do TRF 1ª Região;
g)a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurarem condições mínimas para sua continuidade, compatibilizando-
a com a preservação da saúde de magistrados, agentes públicos, advogados e usuários em geral;
h)a necessidade de se estabelecer um planejamento de retorno gradual às atividades presenciais, o qual deve estar de acordo com critérios
estabelecidos por autoridades médicas e sanitárias;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º. O restabelecimento das atividades presenciais na Subseção Judiciária de Muriaé ocorrerá de forma gradual e sistematizada, observadas
as regras de segurança sanitárias previstas nesta Portaria e nos demais atos normativos emanados do Conselho Nacional de Justiça e Tribunal
Regional Federal da 1ª Região, visando à prevenção e redução dos riscos de disseminação e contágio pelo novo coronavírus (causador da
Covid-19), condicionando-os, no que couber, aos seguintes critérios:
I - adequação do ambiente laboral às recomendações de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, causador da Covid-19; 
II - disponibilidade de equipamentos de proteção individual e coletiva.
§ 1º - O restabelecimento das atividades presenciais ocorrerá por etapas, iniciando a fase preliminar em 23 de novembro de 2020, que se
estenderá até 20 de janeiro de 2021, condicionadas à constatação das condições sanitárias e de atendimento de saúde pública que as
viabilizem. 
 
Art. 2º. Durante o período da etapa preliminar, o prazo de atendimento ao público externo será de 5 horas diárias, realizadas no horário de 13h
às 18h.
§ 1º. Durante a etapa preliminar, a presença concomitante de colaboradores no prédio da Subseção Judiciária deverá se restringir ao mínimo
necessário, limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo total de pessoal desta unidade judicial, considerados servidores,
estagiários e prestadores de serviço.
§ 2º. Os colaboradores serão designados mediante escala de rodízio a ser elaborada pela SESAP, na qual constará, obrigatoriamente:
I – um vigilante;
II – um colaborador encarregado da limpeza e higienização;
III – o Diretor de Secretaria;
IV – servidor encarregado do atendimento ao público;
V – reserva para eventual presença de servidor lotado no gabinete.
§ 3º. A jornada não cumprida presencialmente será complementada em regime de trabalho remoto.
§ 4º. Serão excluídos da escala de rodízio os servidores que integrarem os grupos de risco ou que tiverem familiares próximos nesta condição,
mediante simples declaração ao Juiz Diretor que, se entender necessário, solicitará a documentação pertinente.
§ 5º. Ao elaborar a escala o Supervisor da SESAP deverá observar se serão realizadas perícias no período correspondente e, em caso afirmativo,
deverá reservar uma vaga para o médico.
§ 6º. Não serão designadas audiências que dependerem de presença de partes e testemunhas no prédio da Subseção Judiciária nos dias em que
houver agendamento de perícias. 
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Art. 3º. Os colaboradores pertencentes ao grupo de risco, bem como aqueles que não forem designados para o trabalho presencial,
permanecerão em regime de trabalho remoto temporário  e deverão:
I - manter telefones de contato e aplicativos de mensagens eletrônicas atualizados e ativos durante seu horário de trabalho;
II - consultar diariamente sua caixa postal de correio eletrônico institucional ou qualquer outro sistema utilizado para comunicação;
III - manter a chefia imediata informada acerca da evolução do trabalho e de eventuais dificuldades que possam atrasar ou prejudicar seu
andamento;
IV – comparecer às reuniões virtuais que forem designadas;
V - cumprir os prazos fixados para a realização das tarefas;
VI - preservar o sigilo dos dados acessados de forma remota mediante observância das normas internas de segurança da informação e da
comunicação, manter atualizados os sistemas institucionais instalados em seus equipamentos de trabalho e assegurar a proteção do equipamento
utilizado por meio de software antivírus atualizado;
VII – comparecer à sede da Subseção quando solicitados.
§ 1º. Os servidores e estagiários em regime de trabalho remoto temporário poderão, no interesse da Administração e a qualquer momento, ser
convocados para realização de suas atividades presencialmente, exceto os que integram os grupos de risco.
§ 2º. A concessão do teletrabalho não gera direito adquirido e nem qualquer preferência ao servidor para obtenção futura do teletrabalho
ordinário.
 
Art. 4º - São atribuições da chefia imediata: 
I – manter contato e acompanhar o desenvolvimento das atividades e a adaptação dos servidores em regime de trabalho remoto;  
II - aferir e monitorar o cumprimento das tarefas atribuídas, avaliando a qualidade do trabalho apresentado.
Parágrafo único. A chefia imediata manterá o gestor da unidade atualizado quanto à evolução das atividades realizadas e relatará as
dificuldades de quaisquer outras situações detectadas.
 
Art. 5º - Ficam restabelecidos, a partir de 23 de novembro de 2020, os serviços jurisdicionais presenciais, com a retomada integral dos prazos
dos processos físicos.
§ 1º. Os prazos processuais já iniciados serão retomados no estado em que se encontravam no momento da suspensão, sendo restituídos por
tempo igual ao que faltava para sua complementação (CPC, art. 221).
§ 2º Será mantido, preferencialmente, o atendimento virtual, na forma das Resoluções 313, 314, 318 e 322 do Conselho Nacional de Justiça,
adotando-se o atendimento presencial apenas quando estritamente necessário e por agendamento, que será realizado diretamente no site da
Seção Judiciária de Minas Gerais ou por e-mail, limitando-se a 15 por dia.
§ 3º. Ao solicitar o agendamento, que se destina apenas à devolução e retirada de autos com prazo em curso, o advogado deverá indicar os
números dos processos a retirar e/ou a devolver, ciente de que a reserva de horário estará sujeita a cancelamento ou adiamento pela secretaria.
§ 4º. O advogado deverá protocolar as petições em papel no relógio de protocolo colocado na entrada das instalações da Subseção Judiciária e,
em seguida, depositá-las, junto com os respectivos documentos, em recipiente próprio, ao lado do relógio.
§ 5º. Em caso de urgência deverá ser observado o disposto no art. 8º, § 4º desta Portaria, inclusive com a digitalização da petição.
 
Art. 6º. Durante a fase preliminar o ingresso no prédio da Subseção Judiciária está restrito:
I – ao Juiz Federal;
II – ao Diretor de Secretaria;
III – aos demais servidores designados na escala de rodízio mencionada no art. 2º, § 2º desta Portaria;
IV – aos advogados e partes que tenham agendado horário previamente, através do site da Seção Judiciária de Minas Gerais, na opção “Agenda
para Digitalização”, ou através do e-mail institucional desta Vara;
V – peritos judiciais;
VI – pessoas que comparecerem para serem periciadas;
VII – partes e testemunhas que comparecerem para audiências.
§ 1º. O ingresso dependerá:
I – de identificação com documento original com foto;
II – do uso de máscara facial, que não será fornecida pela Justiça Federal;
III – da prévia higienização das mãos com álcool 70%;
IV – da medida de temperatura corporal inferior a 37,8ºC, com termômetro manuseado pelo vigilante
V – do compromisso de manter distância mínima de 1,5 metros de outras pessoas.
§ 2º. É terminantemente vedado o ingresso de quaisquer outras pessoas que não se enquadrem nas hipóteses acima, salvo em caso de urgência.
§ 3º. Não será admitida a presença de acompanhantes, salvo nos casos de  periciandos que apresentem dificuldade de locomoção.
§ 4º. O serviço de vigilância deverá impedir o acesso das pessoas não autorizadas, bem como daqueles que não atenderem ao disposto no § 1º
deste artigo, preenchendo o formulário constante do anexo único, autorizado, desde já, o acionamento da Polícia Militar em caso de
necessidade.
§ 5º. Fica autorizada a reabertura da sala da OAB, da qual poderão fazer uso apenas os advogados que tiverem agendado horário para
atendimento na Justiça Federal.
§ 6º. As pessoas intimadas para perícia médica e para audiência deverão comparecer apenas no horário designado, adentrando no prédio
somente ao serem chamadas pelo médico perito ou apregoadas.
§ 7º. As perícias e audiências com presença de partes e testemunhas serão agendadas com intervalos que permitam a realização do ato e a
higienização da sala.
§ 8º. Somente em situações excepcionais, mediante autorização expressa do Juiz Diretor ou do Diretor de Secretaria, serão atendidas partes sem
prévio agendamento. Não haverá atendimento aos advogados sem prévio agendamento.
§ 9º. As atermações deverão ser apresentadas com a utilização da ferramenta própria disponibilizada no endereço eletrônico da Justiça Federal.
 
Art. 7º. Ficam definidas, nesta unidade judicial, as seguintes medidas de segurança com a retomada dos prazos dos processos físicos, além de
outras mencionadas neste ato:
I – o retorno da movimentação dos autos físicos se dará de maneira gradual, com limitações de publicação, intimação e carga a, no máximo,
50% das médias registradas antes da ocorrência da pandemia, a fim de permitir maior segurança na realização de procedimentos de desinfecção
dos processos;
II – as audiências serão realizadas apenas por videoconferência,  possibilitando-se que o ato seja efetivado de forma mista, com a presença de
partes e/ou testemunhas na sede da Subseção, caso deferido por despacho judicial, o pedido devidamente justificado neste sentido. Serão
observadas as preferências legais e as normas de segurança sanitária nesta hipótese;
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III – as audiências a serem realizadas de forma presencial deverão observar distanciamento adequado, uso de máscara facial e limite máximo de
quatro pessoas na sala de audiências, cujas janelas deverão ser mantidas abertas durante todo o tempo.
IV – a carga de processos para entes públicos será realizada periodicamente, mediante prévia programação para retirada e devolução dos autos;
V – reorganização do espaço físico, com demarcações e sinalizações visíveis nos corredores e antessalas de audiência, assentos, entre outros
locais, a fim de evitar aglomeração;
VI – interação entre a agenda do gabinete, secretaria e unidade de conciliação, para que haja o cálculo diário estimado de pessoas (partes,
procuradores, testemunhas, etc.) e se garanta controle do limite numérico, de forma a evitar aglomerações;
VII – disponibilização de sala de audiência virtual, com suporte técnico, capaz de comportar 1 (uma) parte e até 3 (três) testemunhas, nos
casos em que a parte assistida não consiga acesso à audiência por seus próprios meios;
Parágrafo único - A partir do momento em que o volume de publicação, intimação e carga nos processos físicos estiver dentro da média
mencionada no inciso I, os atos passarão a ser praticados no quantitativo integral.
 
Art. 8º. Os processos físicos recebidos na Subseção Judiciária, independentemente de sua origem, permanecerão isolados pelo período mínimo
de 4 dias, sem qualquer manuseio, obedecendo às recomendações sanitárias.
§ 1º. Fica facultado às partes apresentar, na devolução dos processos físicos, cópia digitalizada integral dos mesmos para fins de migração para
o PJe, com o que serão evitados novos atrasos decorrentes das normas sanitárias.
§ 2º. As partes deverão observar as normas publicadas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região pertinentes às digitalizações.
§ 3º. Entregue a mídia, fica a secretaria autorizada a certificar nos autos físicos e encaminhar para migração através de ato ordinatório.
§ 4º. Em caso de urgência, a parte deverá, obrigatoriamente, devolver os autos físicos acompanhados da sua digitalização e justificativa para
análise antecipada. Neste caso, a certificação e a migração ocorrerão após a análise da alegação de urgência e, se acolhida, a decisão sobre o
pedido formulado.
 
Art. 9º - Na etapa preliminar de retomada das atividades presenciais serão realizados, no âmbito desta unidade judicial, presencialmente, os
seguintes atos processuais, somente quando não puderem ser realizados remotamente:
I – audiências envolvendo réus presos e outras medidas, criminais e não criminais, de caráter urgente, quando declarada a inviabilidade da
realização do ato de forma integralmente virtual, por decisão judicial;
II – cumprimento de mandados judiciais por servidores que não estejam em grupos de risco, utilizando-se de equipamentos de proteção
individual, desde que o cumprimento do ato não resulte em aglomeração de pessoas ou reuniões em ambientes fechados;
III – perícias, entrevistas e avaliações, observadas as normas de distanciamento social e de redução de concentração de pessoas e adotadas as
cautelas sanitárias indicadas pelos órgãos competentes, além das normas constantes desta Portaria.
§1º As perícias poderão ser realizadas nas dependências desta Subseção Judiciária ou em local indicado pelo Perito, observando-se, em qualquer
caso, as normas de biossegurança contidas nesta Portaria e nas demais normas emanadas do Poder Público, especialmente o comparecimento no
local da perícia com antecedência máxima de 15 minutos;
§ 2º Permanecem asseguradas a apreciação das seguintes matérias:
I – habeas corpus e mandado de segurança;
II – medidas liminares e de antecipação de tutela de qualquer natureza;
III – comunicações de prisão em flagrante, pedidos de concessão de liberdade provisória, imposição e substituição de medidas cautelares
diversas da prisão e desinternação;
IV – representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
V – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, interceptações telefônicas e telemáticas, desde que objetivamente comprovada a
urgência;
VI – pedidos de alvarás, pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, substituição de garantias e liberação de bens
apreendidos, pagamento de precatórios, requisições de pequeno valor – RPVs e expedição de guias de depósito;
§ 3º As audiências de custódia serão retomadas assim que verificada a possibilidade de serem realizadas junto aos órgãos de segurança pública
e, enquanto suspensas, deverão ser adotados os procedimentos disciplinados na Recomendação CNJ 62 de 17/03/2020 e suas alterações
posteriores.
§ 4º O atendimento aos advogados pelo Magistrado será realizado por videoconferência ou por qualquer outro meio remoto disponível,
mediante prévio agendamento, salvo nas urgências comprovadas.
 
Art. 10 - Para a retomada dos trabalhos presenciais durante a etapa preliminar, serão observadas as seguintes medidas sanitárias, além de outras
que forem estabelecidas pelos órgãos competentes de saúde pública:
I – disponibilização de álcool em gel nas dependências desta unidade judicial, destinado ao uso obrigatório de servidores, colaboradores e
público externo;
II – fornecimento, a critério da Administração, de máscaras de proteção facial;
III– reorganização dos serviços de limpeza, para que seja realizada a cada duas ou três horas, nos locais com maior fluxo de pessoas, incluindo
limpeza das estações de trabalho, das maçanetas e espelhos de luz, com aplicação de álcool em gel 70% nas superfícies, destinando-se horário
para limpeza e desinfecção completa dos setores, no início e final do expediente;
§ 1º Os vigilantes e demais servidores e colaboradores desta unidade judicial deverão orientar todos os ingressantes acerca da obrigatoriedade
da utilização de máscara de proteção facial (cobrindo a boca e o nariz) na entrada e durante a permanência nas dependências desta unidade
judicial.
§ 2º Somente será admitida a não utilização da máscara quando o  servidor ou o colaborador estiverem sentados à mesa de trabalho com
afastamento de dois metros de outra pessoa, sendo terminantemente proibida a circulação nas instalações desta unidade judicial sem o uso da
máscara.
 
Art. 11. Esta unidade judicial retomará, a partir de 23 de novembro de 2020, resguardadas as medidas de biossegurança:
I – a realização de perícias médicas judiciais, que não puderam ser realizadas remotamente, nos termos do § 1º do art. 7º desta Portaria;
II – a retomada dos prazos dos processos criminais, que tramitam em meio físico, mediante pedido do Ministério Público Federal ou da parte
autora, em que haja risco iminente de prescrição da pretensão punitiva ou executória.
Parágrafo único. A medida prevista no inciso II deste artigo só será adotada nos casos em que não for possível a digitalização e a migração do
processo para o PJe.
 
Art. 12. Os casos omissos serão decididos pelo Diretor da Subseção Judiciária de Muriaé, observando-se todos os atos normativos emanados do
Conselho Nacional de Justiça, Tribunal Regional Federal da 1ª Região e Seção Judiciária de Minas Gerais.
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Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
RENATO GRIZOTTI JÚNIOR
         Juiz Federal

Documento assinado eletronicamente por Renato Grizotti Junior, Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária, em
20/11/2020, às 19:43 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm
informando o código verificador 11221401 e o código CRC 6A049BD7.

 

 

ANEXO ÚNICO

 

 

DECLARAÇÃO/CERTIDÃO

 

 

Declaro/Certifico, para os fins do § 4º do art. 6º da Portaria 11221401 de 18 de novembro de 2020, que o(a) Senhor(a)
……………………………………………………………………………..
………………………….......................................................................

compareceu à sede desta Subseção Judiciária nesta cidade na data de hoje e teve o acesso negado em razão de:

( ) não portar documento de identificação original com foto

( ) não usar máscara facial

( ) apresentar temperatura corporal igual ou superior a 37,8°C

( ) recusar-se à medição da temperatura

( ) recusar-se à higienização das mãos

( ) outro motivo:
____________________________________________________________________________________________________________

 

 

_______________________, ______ de ________________ de _____.

(local) (data)

 

 

_____________________________________

Responsável (nome legível e assinatura )
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