
 
PODER JUDICIÁRIO 

4ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR 

ADM4CJM 

PORTARIA - AUDITORIA DA 4ª CJM Nº 188 

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 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, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-

19); 

  

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, emitida pelo 

Ministério da Saúde em 4 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da 

Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 

  

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção das 

medidas de distanciamento, com a redução da circulação de pessoas, e de 

prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (2019-nCoV), especialmente 

no caso de instituições que possam implementá-las, sem prejuízo dos 

serviços prestados, de forma a colaborar com a atuação das autoridades 

governamentais competentes; 

  

CONSIDERANDO os recursos de tecnologia da 

informação e a possibilidade de realização dos serviços judiciais e 

administrativos por meio de jornada não presencial, conforme a previsão 

contida no art. 11 do Ato Normativo nº 317/2019; 



  

CONSIDERANDO a Resolução nº 322, de 1º de junho de 

2020, do Conselho Nacional de Justiça (SEI 1849883); 

  

CONSIDERANDO o Ato nº 3000, de 19 de junho de 2020, 

do Superior Tribunal Militar (SEI 1866806); 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º PRORROGAR até o dia 31 de dezembro de 

2020 os prazos de vigência da Portaria nº 185, de 8 de junho de 2020 

(SEI 1849866). 

  

Art. 2º As medidas transitórias e excepcionais previstas 

poderão ser alteradas, prorrogadas ou revogadas a qualquer 

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

determinaram.  

  

Art. 3º Envie-se cópia desta Portaria ao MPM, à DPU, à 

OAB - Seccional do Estado de Minas Gerais, aos advogados constituídos 

nos processos e às Organizações Militares sediadas no Estado de Minas 

Gerais. 

  

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

  

Publique-se e Cumpra-se. 

Ciência aos interessados. 

  

ANDRÉ LÁZARO FERREIRA AUGUSTO 

Juiz Federal Substituto da Justiça Militar 

No exercício da titularidade 

 

 
Documento assinado eletronicamente por ANDRE LAZARO FERREIRA 

AUGUSTO, JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR, em 25/06/2020, às 

19:42 (horário de Brasília), conforme art. 1º,§ 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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