
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Tribunal de Justiça
Gabinete da Presidência

PORTARIA N" 1726, DE 24 DE MARÇO DE 2020.

Consolida normas e estabelece, no âmbito
do Poder Judiciário de Mato Grosso do

Sul, o regime de Plantão Extraordinário,
no período emergencial decorrente da
pandemia do Coronavírus - COVID-19, na
forma da Resolução n° 313, de 19 de
março de 2020, do Conselho Nacional de
Justiça.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE

MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições regimentais; e

CONSIDERANDO a declaração pública de pandemia em relação ao
novo Coronavírus pela Organização Mundial da Saúde - OMS, de 11 de março de 2020,
assim como a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional
da OMS, de 30 de janeiro de 2020;

CONSIDERANDO que a classificação de pandemia significa o risco
potencial de a doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se
limitando a locais que já tenham sido identificados como de transmissão interna, e que a
Portaria n° 454, de 20 de março de 2020, declarou, em todo o território nacional, o estado
de transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19), quando não é possível identificar
a origem da propagação patogênica;

CONSIDERANDO a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dis
põe sobre medidas para enfrentamento da situação de emergência em saúde pública de im
portância internacional decorrente do novo Coronavírus, bem como a Declaração de Emer
gência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN veiculada pela Portaria n°
188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020;

CONSIDERANDO a aprovação pela Câmara dos Deputados da Mensa
gem Presidencial n° 93/2020, que reconheceu o estado de calamidade pública no Brasil, e o
Decreto Estadual n° 15.396, de 19 de março de 2020, que declarou, no âmbito do Estado de
Mato Grosso do Sul, situação de emergência em razão da pandemia por Doenças Infeccio
sas Virais - COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0), ampliando as medidas de prevenção a se
rem adotadas no território sul-mato-grossense, entre outras providências;

CONSIDERANDO que a medida mais efetiva para prevenir a
propagação do novo Coronavírus é o isolamento social, devendo as pessoas evitarem locais
com trânsito ou aglomeração social, sobretudo pelo longo período de incubação do vírus e
facilidade de transmissão por diversos ambientes e contatos físicos;
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CONSIDERANDO que a situação atual é excepcional, extrema e
emergencial, exigindo, neste momento, a adoção de medidas cautelares e efetivas para
evitar a propagação viral, durante esse período;

CONSIDERANDO que os governos executivos federal, estadual e
municipal estão adotando severas medidas para evitar o deslocamento das pessoas, após os
desdobramentos decorrentes da pandemia do COVID-19, com o surgimento de casos
específicos no Estado de Mato Grosso do Sul e a decretação de estado emergencial pelo
Município de Campo Grande, que atualmente conta com restrições ao transporte público, à
permanência em locais públicos coletivos e, até mesmo, decretação de "toque de recolher"
em determinado período noturno;

CONSIDERANDO a edição da Resolução n°. 313, de 19 de março de

2020, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece 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;

CONSIDERANDO os regulamentos editados pelo Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso do Sul, Portarias n°s 1.714, de 13 de março de 2020; 1.718, de

17 de março de 2020; 1.721, de 18 de março de 2020; e 1.722, de 18 de março de 2020;
dispondo sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus -
COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul;

CONSIDERANDO que se faz necessário consolidar, adequar e
compatibilizar as supramencionadas normas para que mantenham consonância com as
determinações do Conselho Nacional de Justiça, órgão fiscalizador e normatizador do
Poder Judiciário;

RESOLVE:

Art. Io Consolidar as Portarias n°s 1.714, de 13 de março de 2020; 1.718,

de 17 de março de 2020; 1.721, de 18 de março de 2020; e 1.722, de 18 de março de 2020;
do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, que dispõem sobre medidas temporárias de

prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus - COVID-19, observados os termos da
Resolução n°. 313, de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça.

Art. 2o Fica estabelecido o regime de Plantão Extraordinário, no âmbito

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, como forma de garantir o acesso à

justiça durante o período emergencial que o país se encontra, com vistas a prevenir o
contágio pelo novo Coronavirus-Covid-19.
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Art. 3o O Plantão Extraordinário funcionará em idêntico horário do

expediente regular do Poder Judiciário Estadual, a ser cumprido por todos os magistrados
em atividade na sua respectiva unidade jurisdicional, ficando suspenso o trabalho

presencial de magistrados, servidores, estagiários, menores aprendizes e demais
colaboradores nas unidades administrativas e judiciárias, assegurada a manutenção do
atendimento presencial quanto aos serviços essenciais e de forma excepcional.

Art. 4o O horário do expediente regular dos órgãos jurisdicionais e

administrativos de todo o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, compreende
o horário das 12:00h às 19:00h, na forma da Resolução n° 568, de 28 de julho de 2010,
mantendo-se este por prazo indeterminado.

§ Io A Central de Processamento Eletrônico - CPE manterá o regime de
turno diferenciado, na forma da legislação vigente e da regulamentação feita pelo Juiz
diretor, ficando excepcionada da regra disposta no caput deste artigo.

§ 2o As audiências de custódia, na comarca de Campo Grande, ficam, de
igual modo, excepcionadas da regra disposta no caput deste artigo, podendo ser realizadas
em horário diverso, a critério do magistrado responsável.

Art. 5o Para os fins do regime de Plantão Extraordinário de que trata esta
Portaria, considera-se serviços essenciais a serem prestados:

I - a distribuição de processos judiciais e administrativos, com prioridade
aos procedimentos de urgência;

II - a manutenção de serviços destinados à expedição e publicação de

atos judiciais e administrativos;

III - o atendimento aos advogados, procuradores, defensores públicos,
membros do Ministério Público e da polícia judiciária, de forma prioritariamente remota e,
excepcionalmente, de forma presencial, desde que previamente agendada com a autoridade
competente e devidamente justificada, observando outras disposições desta Portaria;

IV - a manutenção dos serviços de pagamento, segurança institucional,
comunicação, tecnologia da informação e saúde; e

V - as atividades jurisdicionais de urgência previstas nesta Portaria.

§ Io As chefias dos serviços essenciais descritos neste artigo deverão or
ganizar a metodologia de prestação de serviços, prioritariamente, em regime de trabalho re
moto, exigindo-se em caso de extrema necessidade, o mínimo necessário de servidores em
regime de trabalho presencial, os quais deverão retornar ao regime de teletrabalho tão logo
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seja prescindível a prática de atos presenciais.

§ 2o Para os fins de atendimento da parte final do disposto no § Io deste
artigo, a Secretaria de Bens e Serviços (SBS) e demais responsáveis pela fiscalização dos
serviços terceirizados de limpeza deverão atentar para a rigorosa freqüência de limpeza dos
banheiros, elevadores, corrimãos, maçanetas e portas de acesso principais aos prédios do
Poder Judiciário Estadual, além de providenciar a aquisição e instalação de dispensadores
de álcool gel nas áreas de circulação e no acesso a salas de reuniões e gabinetes.

§ 3o Deverão ser excluídos da escala presencial todos os magistrados,
servidores e demais colaboradores identificados como de grupo de risco, que compreende,
dentre outros, pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras
com morbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de
saúde apartir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais,
hipertensão, HIV e coinfecções; os maiores de 60 anos de idade; e os que retornaram, nos
últimos quatorze dias, de viagem em regiões com alto nível de contágio ou tiveram contato
com pessoas que estiveram nesses locais.

Art. 6o No período do regime Extraordinário, fica garantida a apreciação
das seguintes matérias, sem prejuízo do andamento dos demais feitos pelo regime de
teletrabalho:

I - habeas corpus e mandado de segurança;

II - medidas liminares e de antecipação de tutela de qualquer natureza,
inclusive no âmbito dos juizados especiais, sobretudo quando relacionadas a tratamento
médico-hospitalar ou a direitos fundamentais;

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 etelemáticas, desde que objetivamente comprovada aurgência;

VI - pedidos de alvarás, de levantamento de importância em dinheiro,
substituição de garantias e-liberação de bens apreendidos, pagamento de precatórios,
Requisições de Pequeno Valor - RPVs e expedição de guias de depósito;

VII - pedidos de acolhimento familiar e institucional, bem como de
desacolhimento;
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VIII - pedidos de progressão e regressão cautelar de regime prisional,
concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas e pedidos relacionados
com as medidas previstas na Recomendação CNJ no 62/2020;

IX - pedidos de cremação de cadáver, exumação e inumação; e

X - autorização de viagem de crianças e adolescentes, observado o
disposto na Resolução CNJ no 295/2019.

§ Io Nos processos envolvendo réus presos e adolescentes em conflito
com a lei internados, aplica-se o disposto na Recomendação CNJ no 62, de 17 de março de
2020.

§ 2o As audiências e sessões de julgamento suspensas deverão ser remar
cadas, com máxima prioridade, evitando-se a prescrição, decadência ou, por outros moti
vos, a perda ou perecimento do direito.

§ 3o Ficam mantidas as audiências e sessões de julgamento envolvendo
processo com réu preso ou adolescente internado, bem como aquelas destinadas a evitar a
perda ou perecimento de direito, as quais deverão ser realizadas, prioritariamente, por vide
oconferência e em sistema de julgamento virtual.

§ 4° Durante o prazo de vigência desta Portaria, as sessões do Tribunal do
Júri envolvendo réu preso deverão ser realizadas sem a presença do público, quando im
prescindível para manutenção de direitos fundamentais ou prescrição, criminal, obser
vando-se regras mínimas de distanciamento entre os participantes, inclusive dos jurados.

§ 5o Excepcionalmente, pelo prazo de vigência desta Portaria, poderá o
magistrado, a seu critério, deixar de realizar as audiências de custódia, observando as dire
trizes elencadas no art. 8o da Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do CNJ.

§ 6o Na hipótese de o magistrado optar por realizar a audiência de custó
dia, deverá dar prioridade ao sistema de videoconferência.

Art. 7o Fica suspenso o atendimento presencial de partes, de advogados,
de interessados e do público em geral nos prédios do Poder Judiciário Estadual, o qual
deverá ser realizado remotamente pelos meios tecnológicos disponíveis.

§ Io Deverá ser priorizado o atendimento remoto, inclusive para os casos
considerados urgentes, salvo quando for imprescindível o atendimento ou a prática de ato
presencial, devendo, nesses casos, ser providenciados meios adequados para
comparecimento dos magistrados, servidores, advogados, públicos e privados, membros do
Ministério Público e polícia judiciária, durante o horário do expediente regular, em horário
previamente agendado entre as partes, preferencialmente em salas com amplo espaço
disponível.
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§ 2o Os documentos que precisarem ser protocolados na Presidência,
Direção-Geral, Secretarias do Tribunal da Justiça e demais unidades das comarcas do
Estado deverão ser realizados exclusivamente por meio dos respectivos e-mails
institucionais.

§ 3o Os endereços dos e-mails institucionais das áreas do Tribunal de
Justiça e demais unidades das comarcas do Estado poderão ser obtidos por meio de
consulta prévia via ramais telefônicos, disponíveis no site www.tjms.jus.br, no link
"Consultas" - "telefones úteis".

§ 4o A confirmação do recebimento de e-mail pela respectiva área do
Tribunal de Justiça, em atendimento ao disposto no § 3o deste artigo, deverá ocorrer no
prazo máximo de dois dias úteis, quando então será informado, ao interessado, o número
do respectivo protocolo.

§ 5o Deverão ser divulgados ou incluídos no sítio do Tribunal de Justiça,
telefones complementares ou outros meios de atendimento por teletrabalho (email, skype,
watsapp, dentre outros) de servidores e magistrados responsáveis pelos setores de serviços
essenciais descritos nesta Portaria.

Art. 8o Fica instituído o trabalho remoto aos magistrados, servidores, es
tagiário e demais colaboradores enquanto perdurar o regime extraordinário, para realiza
ção, dentre outros, de expedientes internos, como elaboração de decisões e sentenças, mi
nutas, sessões virtuais e atividades administrativas, observando-se as regras estabelecidas
nesta Portaria.

§ Io O teletrabalho de magistrado deverá ser comunicado ao Presidente
do Tribunal de Justiça e o de servidor, estagiário e demais colaboradores à Secretaria de

Gestão de Pessoas para fins de controle e adequação do ponto.

§ 2o Metas e atividades deverão ser estabelecidas pela chefia imediata,

levando-se em conta as dificuldades para o efetivo desempenho dos serviços no período do
teletrabalho de que trata este artigo.

§ 3o Na CPE caberá ao Juiz diretor a análise dos pedidos de teletrabalho

e o controle da respectiva produtividade, comunicando à Secretaria de Gestão de Pessoas

as autorizações.

§ 4o Caberá à STI adotar as providências necessárias para a viabilização

do teletrabalho de magistrados, servidores, estagiários e demais colaboradores,

disponibilizando-se o acesso remoto aos sistemas necessários ao fiel desempenho do

teletrabalho.
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§ 5o Fica dispensado o ponto eletrônico dos servidores e demais

colaboradores que não estiverem em sistema de trabalho remoto, devendo o controle ser

feito pelo chefe imediato, por qualquer meio idôneo.

§ 6o O menor aprendiz fica dispensado de exercer suas atividades em

regime de trabalho presencial e remoto, enquanto perdurar o regime extraordinário.

Art. 9o Ficam suspensos, durante a vigência desta Portaria:

I - atendimentos presenciais, solenidades, visitas monitoradas e demais
eventos nos prédios do Poder Judiciário Estadual;

II - as apresentações mensais em juízo dos apenados no regime aberto,
livramento condicional, bem como dos réus que cumprem medida cautelar e suspensão
condicional do processo.

III - todos os cursos presenciais, já autorizados ou não, dentro ou fora do
Estado;

IV - a aplicação de provas de concurso, qualquer que seja a fase a que
esteja relacionada, a realização de sessões presenciais de escolha e reescolha de serventias,
nos concursos das áreas notarial e registrai, bem como outros atos que demandem
comparecimento presencial de candidatos;

V - os atendimentos psicossociais e o cumprimento de mandados, exceto
aqueles envolvendo processos com réu preso ou adolescente internado, bem como os que,
a critério do magistrado, busquem evitar a perda ou o perecimento de direito.

§ 1° Os atendimentos médicos e odontológicos dos serviços de saúde no
âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul ficam exclusivamente restritos para os
casos de urgência e emergência, ficando suspensas as consultas de rotina e atendimento
ambulatorial.

§ 2o A emissão de prescrição médica para os casos em que não há
necessidade de consulta fica limitada aos servidores que já fazem acompanhamento
médico, nutricional ou psiquiátrico e a solicitação deverá ser feita por e-mail, condicionada
a juntada de cópia da receita anterior.

§ 3o As reuniões administrativas que se fizerem necessárias deverão ser
preferencialmente não presenciais, priorizando os meios tecnológicos disponíveis.
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Art. 10. No período de vigência desta Portaria, ficam mantidas as regras

do plantão judiciário ordinário, na forma da legislação vigente, as quais devem ser aplica

das com as adaptações estabelecidas na presente Portaria.

Art. 11. Os serviços terceirizados deverão seguir o horário de expediente

regular do Poder Judiciário, na forma do art. 4o desta Portaria, devendo as empresas
adotarem as medidas necessárias para redução da mão de obra e a proteção dos

trabalhadores, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CFM - Conselho Federal de

Medicina e pelo Ministério da Saúde.

Art. 12. Ficam suspensos, ad referendum do Conselho Superior da

Magistratura, a contar da publicação desta Portaria, até o dia 30 de abril de 2020, os prazos

de processos judiciais e administrativos de autos físicos e eletrônicos, devendo, entretanto,

os servidores e magistrados continuarem promovendo o andamento processual

regularmente, sempre que possível.

Parágrafo único. A suspensão prevista no caput deste artigo não obsta a

prática de ato processual necessário à preservação de direitos e de natureza urgente,

respeitado o disposto no artigo 6o desta Portaria.

Art. 13. A Secretaria de Gestão de Pessoal e a Secretaria de

Comunicação deverão organizar e divulgar nos meios disponíveis campanhas de
conscientização e práticas para minimizar os riscos de contágio pelo COVID-19.

Art. 14. Aplicam-se, no que couber, as disposições da Recomendação n.°
62, de 17 de março de 2020, e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, ambas do
Conselho Nacional de Justiça - CNJ.

Art. 15. Os atos regulamentares expedidos pelos juizes e desembargado
res permanecerão válidos naquilo que não conflitar com esta Portaria.

Art. 16. Eventuais omissões serão dirimidas pelo Presidente do Tribunal
de Justiça.

Art. 17. Dê-se ciência à OAB/MS, aos Magistrados, ao Ministério

Público, à Defensoria Pública, ao Sindijus e aos terceirizados, encaminhando cópia ao
Conselho Nacional de Justiça.

Art. 18. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá va
lidade até 30 de abril de 2020, prorrogável caso o período emergencial decorrente da pan
demia do Coronavírus - COVID-19 exija.

(.
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Art. 19. Ficam revogadas as Portarias n°s 1.714, de 13 de março de
2020; 1.718, de 17 de março de 2020; 1.721, de 18 de março de 2020; e 1.722, de 18 de
março de 2020;

Campo Grande, 24 de março de 2020.

Des. Paschoal Carmello

Presidente


