
 
  

 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE MATO GROSSO DO SUL, DESEMBARGADOR PASCHOAL CARMELLO 
LEANDRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, na pessoa de seu Procurador-Geral de Justiça 

em exercício e a ASSOCIAÇÃO SUL-MATO-GROSSENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

– ASSMP, na pessoa de seu presidente, em decorrência da pandemia do vírus SARS-

CoV-2/COVID-19, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer o 

que segue. 

 

Considerando a expectativa de propagação de referido vírus e a declaração 

de pandemia mundial em sede de Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde declarada em 30 de 

janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19); 

 

Considerando a necessidade de preservar a integridade física e a saúde dos 

membros do Ministério Público, dos Magistrados, servidores, terceirizados, colaboradores 

e jurisdicionados;  

 

Diante disso, requerem, em medida emergencial, sem prejuízo de outras 

medidas e as já expostas na Portaria 1.714, publicada no Diário da Justiça, nesta 

segunda-feira (16), a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo Novo Coronavírus – COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso do Sul: 

 



 
  

 

 

 

a) A suspensão, até o dia 31 de março de 2020, ou até data que se fizer 

necessário, inclusive, dos prazos judiciais, das audiências em casos não 

urgentes, das sessões de julgamento administrativas e judiciais dos órgãos 

julgadores do Tribunal e Justiça e das Turmas Recursais, exceto as 

audiências e sessões de julgamento com réu preso e aquelas destinadas a 

evitar perda ou perecimento de direito, conforme já disciplinado pelo TJ/SC 

na Resolução Conjunta nº 2, de 16 de março de 2020; 

 

b) Que as audiências urgentes designadas em processos judiciais sejam 

realizadas por videoconferência, desde que seja possível alcançar a 

finalidade do ato; 

 

c) Em caráter excepcional, enquanto perdurar a pandemia, as audiências de 

custódia devem ser realizadas, preferencialmente, por videoconferência.  

 

 

Termos em que pede deferimento. 

 

Campo Grande, 16 de março de 2020. 
 

 
 

Humberto de Matos Brittes                                   Romão Avila Milhan Junior 
 Procurador-Geral de Justiça em exercício                        Presidente da ASMMP 

 


