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PORTARIA SITUAÇÃO EMERGENCIAL CORONAVIRUS

 

Portaria Conjunta Nº 11/2020

DIVANGELA PRECOMA MOREIRA KULIGOWSKI, Juíiza de
Direito Diretora do Fórum e Titular da Vara Criminal e Anexos
e RODRIGO LUIZ XAVIER COSTA DE ASSIS SILVA, Juiz
Substituto Designado na Vara Cível e Anexos, da Comarca de Dois
VizInhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei n. 13.979, de 06/02/2020,
na Portaria Presidencial n. 356, de 11/03/2020 e no
Protocolo de Tratamento do Novo Coronavírus (2019-nCoV)
(https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40195), a respeito de
medidas de prevenção e controle do surto de COVID-19 (coronavírus),
declarado pandemia pela Organização Mundial de Saúde em
11/03/2020;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário
n. 153/2020-TJPR
(https://www.tjpr.jus.br/documents/18319/32915431/decreto+153-2020.pdf/9f6a5c3b-f0d1-17e8-55f7-b95813d058bc)
e no Ofício Circular n. 04/2020-GP-TJPR, de 13 de março de 2020,
preconizando por sessenta dias, dentre outros pontos, a realização de
audiências por videoconferência, a suspensão de audiências em feitos
que versem sobre direitos patrimoniais disponíveis, o atendimento ao
público externo por meios eletrônicos e remotos em geral, a restrição
de atendimento presencial a partes e advogados aos casos de manifesta
urgência, a suspensão de visitas coletivas educacionais e de instituições
de ensino aos prédios do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO que o Paraná, no final do
dia 13/03/2020 tinha 72 casos suspeitos do novo
coronavírus (inclusive em cidades vizinhas a Dois
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Vizinhos) e 06 casos confirmados
(https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2020/03/13/sobe-para-72-o-numero-de-casos-suspeitos-do-novo-coronavirus-no-parana.ghtml);

CONSIDERANDO que a Comarca de Dois Vizinhos está situada em
região de fronteira, a 100km da fronteri com a Argentina;

CONSIDERANDO que a circulação de pessoas no ambiente do fórum
amplia o risco de disseminação da doença e o serviço de saúde na
região funciona próximo de sua capacidade, em quadro complicado
pela epidemia de dengue que afeta a regiao, com centenas de casos
confirmados e várias mortes em curto espaço de tempo;

RESOLVEM DETERMINAR AS SEGUINTES MEDIDAS,
VÁLIDAS ATÉ 30/04/2020:

Art. 1º. Fica suspenso o atendimento ao público externo, com o
fechamento do fórum inclusive a partes e advogados, restringindo-se o
atendimento a meios eletrônicos e remotos em geral (além da consulta
aos processos eletrônicos via Sistema PROJUDI: | Vara Cível e anexos,
telefone 46 3536 8495 | Vara Criminal e anexos elefone 46 3536 8499 |
Família e infância e juventude, telefone 46 3536 8498 | Juizado Especial
CIvel, Fazenda Pública e Criminal, telefone 46 3536 8496.

Parágrafo Primeiro. O atendimento presencial a partes e advogados
ocorrerá apenas em casos de manifesta urgência, a ser verificada no
caso concreto pela Direção do Fórum.

Parágrafo Segundo. As restrições alcançam atendimentos do
Ministério Público, sendo que as exceções de acesso às dependências
do fórum serão autorizadas direta e pontualmente pelo referido Órgão.

Art. 2º. Antes da expedição autorizada de alvará judicial para
levantamento de valores, a parte interessada será intimada para optar,
preferencialmente, em cinco dias, pela transferência bancária do
crédito.

Parágrafo Primeiro. A expedição de ofício a instituição financeira
fica condicionada ao fornecimento dos dados necessários à medida
(nome e número do banco, número de agência e conta, CPF/CNPJ do
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titular, código da operação, se exigível), sendo que o titular da conta
deve ser beneficiário do alvará ou pessoa autorizada por procuração
com poderes especiais para receber e dar quitação, observadas as
formalidades de rotina.

Art. 3º. Fica facultada a presença em audiências de partes, vítimas e
testemunhas que se incluírem em alguma das seguintes situações: (a)
maiores de 60 anos ou que coabitem com idosos; (b) gestantes ou mães
de crianças até 02 anos de idade; (c) portadores de doenças respiratórias
crônicas, comprovadas por atestados médicos.

Art. 4º. Na Vara Criminal, na Vara do Tribunal do Júri e na Vara da
Infância e da Juventude (Cível e Infracional), a inquirição de policiais
e pessoas presas, inclusive as audiências de custódia, serão mantidas
exclusivamente por videoconferência.

Parágrafo Primeiro. O acompanhamento por videoconferência
ocorrerá preferencialmente por ferramenta habilitada do TJPR
(https://equinox.tjpr.jus.br/portal/tenants/tjpr/), utilizando-se o usuário
de celular (hipótese em que o software "Avaya IX Workplace" deve
ser instalado a partir da respectiva loja de aplicativos, a exemplo
da Play store/Google Play ou da App Store) ou de computador
(notebook/desktop, podendo ser acessado diretamente pelo navegador
de internet, sem download do aplicativo).

Art. 5º. Serão mantidas/pautadas as sessões do Tribunal do Júri que se
refiram a réus presos e soltos.

Parágrafo Primeiro. Fica vedado o acesso de público sem vínculo
familiar (cônjuge/companheiro ou parente até o terceiro grau) com as
partes, com limitação de até três familiares para cada réu/vítima.

Parágrafo Segundo. Serão adotadas cautelas adicionais para garantir
entre jurados em plenário as distâncias mínimas recomendadas pelos
órgãos de controle sanitário.

Art. 6º. Suspendem-se até 30 de maio de 2020 todas as apresentações
em Juízo e no Conselho da Comunidade, reguladas, por exemplo,
em cautelares processuais penais, execuções penais e condições de
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benefícios despenalizadores (sursis processuais) ou de acordos de
não-persecução penal.

Art.7º. Institui-se o regime de teletrabalho a servidores (efetivos,
cedidos ou empregados) e estagiários que optarem e se incluírem em
alguma das seguintes situações:

(a) maiores de 60 anos ou que coabitem com idosos;

(b) gestantes ou mães de crianças até 02 anos de idade;

(c) portadores de doenças respiratórias crônicas, comprovadas por
atestados médicos.

Parágrafo Único. Os critérios da atividade remota serão regulados pela
respectiva chefia imediata e o benefício poderá ser estendido, a critério
do Juízo de cada unidade, a outros casos.

Art. 8º. Suspende-se a utilização do fórum para reuniões, leilões/hasta
e eventos em geral.

Art. 9º. Deverão ser intensificadas as rotinas de limpeza e desinfecção
de superfícies e demais espaços, com especial atenção a áreas de
uso e circulação comum (como balcão de atendimento, cadeiras em
corredores e salas de audiências), ampliando-se a ventilação natural em
locais com janelas e a frequência das lavagens, com os materiais de
higiene adequados.

Art. 10º. A presente portaria entra em vigor em 16 de março de 2020.

Afixe-se em local visível e remeta-se por meio eletrônico cópia ao
Ministério Público, a Subseção da OAB, a Delegacia da Polícia Civil,
ao Comando local da Polícia Militar, aos cartórios extrajudiciais da
Comarca (por Mensageiro), às Prefeituras e Câmaras de Vereadores
dos municípios integrantes da comarca e aos Conselhos de Segurança
e da Comunidade. Comunique-se a CGJ-TJPR.

Remeta-se às rádios e jornais locais para divulgação.
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Sinalize-se na fachada ou no portão de acesso a suspensão do
atendimento ao público externo.

Publique-se no Sistema ATHOS.

Dois Vizinhos, 16 de março de 2020.

DIVANGELA PRÉCOMA MOREIRA KULIGOWSKI

JUÍZA DE DIREITO

RODRIGO LUIZ XAVIER COSTA DE ASSIS SILVA

JUIZ SUBSTITUTO
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