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PORTARIA Nº       /2020

Regulamenta,  no  ambito  do  Poder
Judicia� rio  do  Estado  do  Ceara� ,  o
regime  de  Planta�o  Extraordina� rio,
estabelecido pela Resoluça�o n° 313, de
19  de  março  de  2020,  do  Conselho
Nacional de Justiça. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ , no uso de

suas atribuiço� es regimentais,

CONSIDERANDO a “Declaraça�o de Emergencia em Sau� de Pu� blica de Importancia

Internacional” pela Organizaça�o Mundial da Sau� de em 30 de janeiro de 2020, em

decorrencia da Infecça�o Humana pelo novo coronaví�rus (COVID-19);

CONSIDERANDO que a Organizaça�o Mundial de Sau� de (OMS) declarou, em 11 de

março de 2020, que a contaminaça�o com o coronaví�rus, causador da COVID-19,

caracteriza pandemia; 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar, no ambito local, a Resoluça�o n°

313, de 19 de Março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça; 

RESOLVE: 

Art. 1º Regulamentar, no ambito do Poder Judicia� rio do Estado do Ceara� , o regime

de Planta�o Extraordina� rio, estabelecido pela Resoluça�o n° 313, de 19 de março de

2020, do Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de prevenir o conta� gio pelo

novo Coronaví�rus – Covid-19.



Art.  2º  Fica  instituí�do  o  regime  obrigato� rio  de  teletrabalho  para  magistrados,

servidores, estagia� rios e demais colaboradores do Poder Judicia� rio do Estado do

Ceara� , em identico hora� rio ao do expediente forense regular. 

§  1º  Os  magistrados  devera�o  fazer  uso  de  seus  notebooks  funcionais  para  o

exercí�cio  de  suas  funço� es,  podendo  utilizar  equipamentos  particulares,  se

necessa� rio.

§2°  Os  servidores,  estagia� rios  e  demais  colaboradores  que  na�o  possuí�rem

notebooks  funcionais  devera�o  obter,  junto  a?  Secretaria  de  Tecnologia  da

Informaça�o,  meios  para  atuar  remotamente  atrave�s  de  protocolo  VPN  em

equipamentos particulares. 

§3º A Corregedoria-Geral de Justiça devera�  acompanhar, durante a vigencia desta

Portaria,  e  consideradas  as  circunstancias  excepcionais,  a produtividade  dos

magistrados,  cabendo  a? s  chefias  imediatas  de  cada  unidade  verificar  a

produtividade  dos  servidores,  estagia� rios  e  colaboradores,  com  o  devido

acompanhamento da Secretaria de Gesta�o de Pessoas. 

Art.  3º  O regime  de planta�o  extraordina� rio  vigorara�  nos  dias  u� teis,  e  na�o  sera�

efetivado  por  meio  de  escala  de  rodí�zio,  devendo  a  prestaça�o  jurisdicional  ser

garantida pelos respectivos magistrados competentes, conforme disposto na Lei de

Organizaça�o Judicia� ria do Estado do Ceara� .

§  1º  A distribuiça�o  processual  eletro nica  ocorrera�  regularmente,  sendo,  pore�m,

objeto de apreciaça�o as mate�rias urgentes especificadas no artigo 4°, da Resoluça�o

n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 2º A apreciaça�o  das  mate�rias  previstas no §  1º devera�  feita  sem prejuí�zo da

atuaça�o por teletrabalho na elaboraça�o de deciso� es, sentenças,  minutas,  sesso� es

virtuais,  despachos,  atos  de  mero  expediente  e  atividades  administrativas

necessa� rias para andamento dos processos. 

§  3º  Nos  finais  de  semana  e  feriados,  vigorara�  o  regime  de  planta�o  ordina� rio,



conforme escalas de rodí�zio ja�  publicadas no Dia� rio da Justiça. 

Art.  4º Fica  suspenso  o  atendimento  presencial  de  partes,  advogados  e

interessados,  que  devera�  ser  realizado  remotamente  pelos  meios  tecnolo� gicos

disponí�veis. 

§ 1º Cada unidade judicia� ria devera�  manter canal de atendimento remoto, a ser

amplamente divulgado pelo tribunal. 

§  2º Na�o  logrado  atendimento  na  forma  do para�grafo  primeiro,  as  respectivas

unidades  judicia� rias  adotara�o  meios  para  atender,  presencialmente,  advogados,

pu� blicos e privados, membros do Ministe�rio Pu� blico e polí�cia judicia� ria, durante o

expediente forense. 

Art.  5°.  Ficam  suspensos  os  prazos  processuais  a  contar  da  publicaça�o  desta

Portaria, ate�  o dia 30 de abril de 2020. 

Art.  6°   Os  o� rga�os  colegiados  podera�o  continuar  os  julgamentos  de  processos

pautados nas sesso� es  virtuais,  bem como  remeter outros  processos para  novas

sesso� es, com a respectiva publicaça�o da pauta no dia� rio da justiça.

Art.  7º  Os  juí�zes  responsa�veis  por  processos  envolvendo  re�us  presos  e

adolescentes em conflito com a lei internados ou que venham a ser apreendidos

durante a vigencia deste ato, devera�o observar o disposto na Recomendaça�o CNJ n°

62, de 17 de março de 2020.

Para�grafo u� nico. Todas as medidas adotadas pelos juí�zes descritos no caput, devem

ser comunicadas, respectivamente, ao Grupo de Monitoramento e Fiscalizaça�o do

Sistema Carcera� rio – GMF ou a?  Coordenadoria da Infancia e Juventude do TJCE

para acompanhamento das medidas de enfrentamento a?  Covid-19, sendo possí�vel,

em ambos os casos, a formaça�o de comite  para acompanhamento das medidas de

enfrentamento a?  Covid-19, nos termos do artigo 14 da citada Recomendaça�o. 

Art. 8° A situaça�o de emergencia de sau� de pu� blica no ambito do Estado do Ceara� ,



conforme decretos estaduais 33.510, de 16 de março de 2020 e 33.519, de 19 de

março  de  2020,  configura  motivaça�o  ido nea  e  excepcional,  enquanto  vigente  a

restriça�o sanita� ria, para a na�o realizaça�o da audiencia de custo� dia, devendo o juiz,

neste caso, atuar em conformidade com o disposto no artigo 8°, § 1.º e seguintes,

da Recomendaça�o n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça. 

Art.  9°  Os  oficiais  de  Justiça  que  se  enquadrarem no  chamado  grupo  de risco,

descrito  no  artigo  2°,  §3°,  da  Resoluça�o  n°  313,  de  19  de  março  de  2020,  do

Conselho Nacional de Justiça, devera�o ser excluí�dos da distribuiça�o de mandados

urgentes, salvo se o cumprimento puder ocorrer de forma remota. 

Art. 10 O cumprimento dos mandados judiciais e alvara� s de soltura nas unidades

prisionais dar-se-a�  pelo sistema de videoconferencia ou outro meio equivalente.

Art. 11 Ficam suspensos os prazos referentes aos procedimentos licitato� rios que

tramitem por meio de processos fí�sicos, ate�  ulterior deliberaça�o da Presidencia do

Tribunal de Justiça do Estado do Ceara� .

Art. 12 A diretoria do Fo� rum Clo� vis Bevila�qua podera�  adotar medidas imediatas,

em  consonancia  com  as  determinaço� es  da  Presidencia,  para  o  melhor

funcionamento  do  regime  de  planta�o  extraordina� rio  no  ambito  da  comarca  de

Fortaleza.

Art. 13 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaça�o, e tera�  validade ate�

30 de abril de 2020, ficando revogadas as disposiço� es em contra� rio.

Fortaleza, 21 de março de 2020.

WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUM JO

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceara�


