
DIREÇÃO DO FORO COMARCA DE MURIAÉ

Considerando o disposto na Portaria Conjunta nº 1.144/PR/2021, que estabelece a retomada das

atividades presenciais nas comarcas que menciona e dá outras providências, em que a Comarca de

Muriaé está classificada como "Grau de Risco Amarelo", de acordo com os parâmetros do Plano

"Minas  Consciente  -  Retomando  a  economia  do  jeito  certo"  do  Governo  do Estado  de  Minas

Gerais", devem ser observadas as seguintes diretrizes na Comarca de Muriaé:

Classificação

1. Nos termos do art. 1º, § 1º da Portaria Conjunta nº 1.144/PR/2021, o trabalho presencial nas

comarcas constantes do Anexo I da Portaria Conjunta, dentre as quais a Comarca de Muriaé, deverá

observar, no que couber, o disposto na Portaria Conjunta da Presidência nº 1.025, de 13 de julho de

2020, não se aplicando o estabelecido no art. 2º, § 3º, da Portaria Conjunta nº 952/PR/2020, e no art.

7º da Portaria Conjunta nº 1.025/PR/2020.

2. As medidas e normas para prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), no âmbito

do  Poder  Judiciário  do  Estado  de  Minas  Gerais,  estabelecidas  pelas  Portarias  Conjuntas  da

Presidência  nº  952/2020,  nº  957/2020,  e  nº  963/2020,  estão  prorrogadas,  enquanto  perdurar  a

situação de pandemia.

Prazos

3. Os prazos dos processos judiciais cíveis que tramitam em meio físico nas comarcas do Estado de

Minas Gerais, continuam suspensos salvo nas seguintes hipóteses:

a)  processos  cíveis  que  tramitam na  Primeira  Instância  em meio  físico,  inclusive  nos  Juizados

Especiais  e  nas  Turmas Recursais,  e  que se encontrarem instruídos,  prontos  para razões finais,

sentença ou que já tenham sido sentenciados;

b)  execuções  de  título  extrajudicial,  embargadas  ou  não,  e  os  cumprimentos  de  sentença  que

tramitam em meio físico na Primeira Instância.

4.  Permanecem  suspensos  os  leilões  judiciais  presenciais,  podendo  ser  realizados  por  meio

eletrônico ou virtual.



Virtualização

5.  O Plano  de  Virtualização  de  Processos  Físicos  continua  sendo  realizado  de  acordo  com as

Portarias  Conjuntas  nº  1.025/PR/2020  e  nº  1.026/PR/2020,  bem  com  conforme  cronograma

disponível  em  http://www.tjmg.jus.br/portaltjmg/servicos/faq-covid-19/virtualizacao-de-

processos/#.Xybv5ihKjIV,  devendo  as  unidades  judiciárias  e  as  unidades  jurisdicionais  dos

Juizados Especiais promover esforço interno para a virtualização de processos físicos de natureza

cível em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos,

em que o autor esteja representado por advogado dativo ou defensor público,  além das demais

situações legais de prioridade de tramitação.

Regime de atividade

6. As atividades presenciais na Comarca de Muriaé devem ser retomadas de forma integral, com a

participação de todos os servidores, estagiários e colaboradores alocados nas unidades judiciárias,

observadas as medidas de prevenção ao contágio pela Covid-19, devendo ser estabelecido sistema

de rodízio dos servidores, estagiários e colaboradores para atendimento ao público.

7.  O  atendimento  ao  público  externo  deverá  ocorrer,  na  Unidade  Jurisdicional  dos  Juizados

Especiais, de 7h a 12h45 e de 13h a 18h45, e nas demais unidades judiciárias entre 13h e 18h45.

8.  Os  servidores  e  estagiários  das  unidades  judiciárias  e  administrativas  estão  dispensados  do

registro de ponto.

9. Os terceirizados deverão realizar o registro de ponto nos horários previstos no contrato, devendo

observar as orientações das empresas.

Ingresso no fórum

10. Para adentrar nos prédios do Poder Judiciário estadual, os usuários internos e externos deverão

seguir os seguintes protocolos: fazer uso de máscara, submeter-se a teste de temperatura corporal,

manter  o  distanciamento mínimo necessário de 2 metros  das  pessoas  e  observar  as  normas  de

higienização estabelecidas no Protocolo de Limpeza e Desinfecção.

http://www.tjmg.jus.br/portaltjmg/servicos/faq-covid-19/virtualizacao-de-processos/#.Xybv5ihKjIV
http://www.tjmg.jus.br/portaltjmg/servicos/faq-covid-19/virtualizacao-de-processos/#.Xybv5ihKjIV


11. Está autorizado o funcionamento das dependências cedidas pelo TJMG ao Ministério Público, à

Defensoria Pública, à OAB e demais entidades parceiras, sendo, contudo, vedado o atendimento

presencial ao público e devendo ser observadas as regras de prevenção.

Atos processuais

12. As citações, intimações e demais atos urgentes determinados pelo magistrado serão realizados

preferencialmente por meio eletrônico, mas está autorizado o cumprimento presencial, devendo os

oficiais de justiça,  agentes da infância e juventude e demais servidores que realizam atividades

externas utilizar os EPIs fornecidos pelo Tribunal de Justiça.

13.  As  audiências  deverão,  em  regra,  ser  realizadas  presencialmente,  podendo  ocorrer  por

videoconferência, a critério do Juiz Presidente do ato, nos seguintes casos: existência de parte ou

testemunha presa ou domiciliada em outra comarca; apresentação de motivo justificado, vinculado à

razão de saúde pública, que inviabilize o deslocamento de qualquer das partes ou do magistrado à

sede do fórum.

14. Na realização das audiências, deve ser observado o necessário distanciamento entre todas as

pessoas presentes na sala de audiência da unidade, bem como as demais medidas de prevenção

constantes da Nota Técnica da GERSAT.

Disposições finais

15.  Essas  recomendações  não  substituem  o  disposto  nas  normas  do  TJMG,  notadamente  nas

Portarias Conjuntas nº 1.144/PR/2021 e nº 1.025/PR/2020.

16. Os casos omissos serão decididos pelo TJMG e pela Direção do Foro, nos âmbitos de suas

competências.

Muriaé, 19 de janeiro de 2021.

ALINNE ARQUETTE LEITE NOVAIS
Juíza Diretora do Foro


