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PODER JUDICIÁRIO 

4ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR 

C4CJM 

PORTARIA - AUDITORIA DA 4ª CJM Nº 175 

Dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19) no âmbito da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar. 

  

O Exmº. Senhor FERNANDO PESSÔA DA SILVEIRA 

MELLO, Juiz Federal da Justiça Militar, Titular da 4ª Circunscrição 

Judiciária Militar e no exercício da Direção do Foro, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pela Lei nº. 8.457/1992: 

  

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 

30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo 

coronavírus (COVID-19); 

  

CONSIDERANDO a Resolução nº 313, de 19 de março de 

2020, do Conselho Nacional de Justiça, que Estabelece, 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; 

  

CONSIDERANDO o Ato Normativo do STM nº 2946/2020 

(SEI 1784352); 

  

CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação de 

infecção e transmissão local e preservar a saúde de magistrados, servidores, 

estagiários, terceirizados e jurisdicionados em geral; 

  

CONSIDERANDO a necessidade de manter, tanto quanto 

possível, a prestação do serviço jurisdicional e da administração de modo a 

causar o mínimo impacto ao jurisdicionado; 

  



CONSIDERANDO a necessidade padronizar os 

procedimentos de prevenção no âmbito da Auditoria da 4ª Circunscrição 

Judiciária Militar; 

  

CONSIDERANDO os recursos de tecnologia da informação 

e a possibilidade de realização dos serviços por meio de jornada não 

presencial (teletrabalho); 

  

CONSIDERANDO a previsão de jornada não presencial 

(teletrabalho) contida no art. 11, do Ato Normativo nº 317/2019; 

  

CONSIDERANDO o estabelecido no artigo 30, inciso 

XXIII, da Lei nº 8.457, de 4 de Setembro de 1992; 

  

RESOLVE: 

Art. 1º Adotar as seguintes medidas de prevenção: 

a) Suspender os prazos processuais, audiências e sessões, a 

contar desta Portaria, até o dia 30 de abril de 2020; 

b) Estabelecer até o dia 30 de abril de 2020, que o expediente 

da Auditoria da 4ª CJM será realizado em jornada não presencial, devendo 

permanecer 1 (um) servidor ou militar no Cartório e 1 (um) servidor ou 

militar na Seção de Administração, durante a jornada de trabalho que 

ocorrerá das 8h às 15h, conforme escala a ser elaborada pela Direção de 

Secretaria; 

c) Os integrantes da Auditoria da 4ª CJM que não 

comparecerem à sede do Juízo realizarão jornada não presencial 

(teletrabalho), desde que possuam estrutura tecnológica adequada ao 

exercício das atribuições em home office, às suas expensas, mediante uso das 

ferramentas virtuais essenciais; 

d) Caberá à Chefia imediata o lançamento na folha de ponto 

da ocorrência "jornada não presencial" para os servidores que estiverem 

desempenhando suas atividades remotamente; 

e) Determinar aos que tenham retornado de regiões 

consideradas endêmicas, como também àqueles que tiveram contato habitual 

com viajantes dessas regiões, o afastamento dos locais de trabalho 30 de abril 

de 2020, a partir da data de retorno ao Brasil ou do contato informado, com 

a realização de trabalho remoto (teletrabalho), adotando-se os mesmos 

procedimentos indicados nas alíneas a e b; acrescido de breve relato da 

situação pessoal e documentos que comprovem a possível exposição viral; 



f) Recomendar aos advogados públicos e privados, bem como 

aos representantes do Ministério Público Militar e ao público em geral que se 

limitem a comparecer pessoalmente quando estritamente necessário, de modo 

a reduzir o risco de contaminação e transmissão do vírus; 

g) Suspender a realização de eventos comemorativos e 

culturais, até 30 de abril de 2020; 

h) Os servidores que realizam atividades em regime de 

teletrabalho deferido formalmente estão dispensados do comparecimento 

presencial periódico previsto na Resolução-CNJ nº 227/2016 e a Resolução-

STM nº 246/2017 durante o período de vigência das medidas adotadas na 

presente portaria. 

Art. 2º O fiscal de contrato, ou, em seu impedimento, seu 

substituto, deverá realizar jornada de trabalho presencial 1 (uma) vez por 

semana, das 8h às 15h, sendo que, nos outros dias, deverá desempenhar suas 

atividades remotamente. 

Art. 3º O fiscal de contrato deverá: 

a) Comunicar à empresa contratada a necessidade do reforço 

das medidas de limpeza e desinfecção das superfícies e demais espaços 

(elevadores, maçanetas, cadeiras, mesas, aparelhos, bebedouros e 

equipamentos) com a utilização de detergente neutro, seguida de desinfecção 

(álcool 70% ou hipoclorito de sódio); 

b) Notificar as empresas prestadoras de serviço de mão de 

obra para que informem eventuais casos suspeitos ou confirmados de 

contaminação de seu pessoal, bem como comprovem a adoção das medidas 

preventivas necessárias, estando passíveis de responsabilização contratual em 

caso de omissão que resulte em prejuízo à Administração Pública. 

Art. 4º O agente de segurança deverá realizar jornada de 

trabalho presencial 2 (duas) vezes por semana, das 8h às 15h, sendo que, nos 

outros dias, deverá permanecer em regime de sobreaviso: 

a) O agente de segurança, assim como servidores que 

prestem atendimento ao público, deverão adotar medidas para informar a 

necessidade de se evitar cumprimentos por contato físico e para que guardem 

a distância mínima de um metro e meio com o interlocutor, realizando os 

procedimentos de higienização necessários. 

Art. 5º O servidor da Assessoria Jurídica deverá realizar 

jornada de trabalho presencial 1 (uma) vez por semana, das 8h às 15h, sendo 

que, nos outros dias, deverá desempenhar suas atividades remotamente. 

Art. 6º Os integrantes da Auditoria da 4ª CJM que estiverem 

executando trabalho remoto (teletrabalho) poderão ser acionados, 

eventualmente, para comparecer à sede do juízo. 



Art. 7º Qualquer magistrado, servidor, militar, estagiário ou 

colaborador que apresentar febre ou sintomas respiratórios que possa indicar 

possível contaminação do Novo Coronavírus/ COVID-19 (tosse seca, dor de 

garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento 

das asas nasais) passará a ser considerado um caso suspeito. 

a) Qualquer sintoma listado acima dispensará o integrante da 

Auditoria da 4ª CJM do comparecimento na sede do Juízo, bastando a 

comunicação telefônica ou por mensagem à Diretora de Secretaria ou à Seção 

de Administração, e o envio, se for o caso, de cópia digital do atestado para 

o e-mail 4cjmadm@stm.jus.br, ficando autorizada, desde logo, a execução de 

jornada não presencial (teletrabalho). 

Art. 8º Restringir o acesso às dependências da Auditoria da 

4ª CJM aos casos efetivamente necessários. 

Art. 9º. Determinar que todos os servidores, militares, 

terceirizados e estagiários do Juízo tenham ciência desta Portaria e o Ato nº 

2946/2020 (SEI 1784352) do Ministro-Presidente do Superior Tribunal 

Militar, a fim de tomarem as cautelas necessárias quanto à preservação de sua 

saúde, bem como da coletividade, sem prejuízo de suas funções perante a 

Justiça Militar da União. 

Art. 10. À Diretora de Secretaria incumbe fiscalizar, 

supervisionar e organizar o funcionamento das medidas constantes da 

presente Portaria, bem como acompanhar o serviço de plantão judiciário de 

forma ininterrupta, reportando todos os fatos ao Juiz Federal competente. 

Art. 11. Os casos omissos serão submetidos à Direção do 

Foro, podendo haver prorrogação ou revogação das medidas ora 

determinadas, conforme a manutenção ou cessação dos motivos que as 

determinaram. 

Art. 12. Envie-se cópia desta Portaria ao MPM, à Defensoria 

Pública da União, à Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Estado 

de Minas Gerais e às Organizações Militares sediadas no Estado de Minas 

Gerais. 

Art.  13. Fica revogada a Portaria nº 171, de 16 de março de 

2020. 

Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data de 20 de março 

de 2020. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

  

FERNANDO PESSÔA DA SILVEIRA MELLO 

Juiz Federal da Justiça Militar 

Diretor do Foro 

 



 
Documento assinado eletronicamente por FERNANDO PESSÔA DA SILVEIRA 

MELLO, JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR, em 20/03/2020, às 15:58 (horário de 

Brasília), conforme art. 1º,§ 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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