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PODER JUDICIÁRIO  
4ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR  

ADM4CJM 

PORTARIA - AUDITORIA DA 4ª CJM Nº 180 

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 ANDRÉ LÁZARO FERREIRA AUGUSTO, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, no exercício da 

titularidade da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 8.457/1992: 

  

CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 318, de 7 de maio de 2020 (SEI 1825206), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que 

prorroga no âmbito do Poder Judiciário, em parte, o regime instituído pelas Resoluções nº 313, de 19 de março de 2020, e nº 314, de 20 de abril de 

2020, e dá outras providências; 

  

CONSIDERANDO a continuidade da situação de emergência em saúde pública e a consequente necessidade de 

prorrogação do Plantão Extraordinário, instituído pela Resolução nº 313, do CNJ; 

  

CONSIDERANDO a necessidade de preservar a saúde de magistrados, servidores, militares, terceirizados e 

estagiários da Auditora da 4ª CJM; 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1°  PRORROGAR, no âmbito da Auditoria da 4ª CJM, o regime de Plantão Extraordinário, até o dia 31 de maio de 

2020, em cumprimento ao estabelecido na Resolução nº 318, do CNJ (SEI 1825206). 

  

Art. 2º O Plantão Extraordinário funcionará das 12hs às 19hs, horário regular do expediente, e importa em suspensão 

do trabalho presencial de magistrados, servidores, estagiários e militares da Auditoria da 4ª CJM. 

  

§1º Os Magistrados, Servidores e Militares realizarão trabalho não presencial, não sendo aplicável ao caso o 

percentual mínimo previsto na Resolução-CNJ nº 227/2016 e a Resolução-STM nº 246/2017. 

  

§2º Caberá à chefia imediata o lançamento na folha de ponto da ocorrência "jornada não presencial" para os servidores 

e militares que desempenharem suas atividades remotamente. 

  

§3º O servidor ou militar em jornada não presencial ficará à disposição da sua unidade de lotação, para contato 

telefônico ou eletrônico, durante o horário correspondente à sua jornada de trabalho, ficando a cargo da chefia imediata o controle das atividades 

por ele desempenhadas. 

  

§4º O eventual cumprimento de jornada de trabalho presencial pelos servidores e militares ficará restrito ao horário de 

13h30m às 17h30m. 

  

Art. 3º SUSPENDER, até o dia 31 de maio de 2020, as audiências judiciais a serem realizadas nas dependências da 

sede da Auditoria da 4ª CJM. 

  

Art. 4º Os Oficiais de Justiça somente realizarão o cumprimento de mandados de citação e intimação, na forma 

presencial, nos casos excepcionais. Nos demais casos, serão adotados métodos não presenciais: telefone, videoconferência, whatsapp ou similar.  

  

Art. 5º Os colaboradores de empresas terceirizadas estão dispensados da execução dos serviços, exceto os que 

prestam serviços de vigilância armada e o rodízio semanal de serviços de limpeza, sem prejuízo do faturamento das empresas, até 31 de maio de 

2020. 

  



Art. 6º ESTABELECER, até o dia 31 de maio de 2020, o regime de sobreaviso para servidores, militares e estagiários. 

  

§ 1º Todos devem manter seus contatos atualizados e permanecer à disposição para eventual convocação pela chefia 

imediata, observada a necessidade de serviço. 

  

§ 2º Eventual designação do servidor, militar ou estagiário para trabalho presencial ou remoto, observada a jornada 

regular, é de atendimento obrigatório e não representa serviço extraordinário para quaisquer efeitos. 

  

Art. 7º As medidas transitórias e excepcionais previstas nesta portaria poderão ser prorrogadas ou revogadas a 

qualquer momento, na hipótese de persistirem ou cessarem os motivos que as determinaram.  

  

Art. 8º Os casos omissos serão submetidos ao magistrado que exerce a titularidade do Juízo. 

  

Art. 9 Envie-se cópia desta Portaria ao MPM, à DPU, à OAB - Seccional do Estado de Minas Gerais e às Organizações 

Militares sediadas no Estado de Minas Gerais. 

  

Art. 10 Este ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 16 de maio de 2020. 

  

Publique-se e Cumpra-se. 

Ciência aos interessados. 

  

ANDRÉ LÁZARO FERREIRA AUGUSTO 

Juiz Federal Substituto da Justiça Militar 

No exercício da titularidade 
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JUSTIÇA MILITAR , em 12/05/2020, às 17:47 (horário de Brasília), conforme art. 1º,§ 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.stm.jus.br/controlador_externo.php? 

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador  1825254  e o código CRC  060B82 FC . 


