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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BETIM/MG

 

PORTARIA nº 51/2020

 

Os MM. Juízes do Juizado Especial de Betim, Aloysio Libano de Paula Júnior, Perla Saliba
Brito e Rafael Niepce Verona Pimentel, no exercício de suas atribuições e na forma da lei

 

CONSIDERANDO o cancelamento de audiências de conciliações no âmbito do Juizado
Especial Cível em virtude da quarentena imposta pela pandemia do novo Coronavírus;

CONSIDERANDO a necessidade de prevenção da saúde pública, com redução do número de
frequentadores no Juizado Especial Cível;

CONSIDERANDO o elevado número de audiências de conciliação designadas que tiveram de
ser desmarcadas, impedindo de que os respectivos processos cheguem à fase de julgamento;

CONSIDERANDO o princípio constitucional da celeridade processual e a necessidade da
entrega ágil da prestação jurisdicional;

CONSIDERANDO que a possibilidade de atendimento de pedido de designação de audiência
de conciliação quando uma ou ambas as partes entenderem necessária;

CONSIDERANDO que as medidas a serem tomadas são temporárias e têm como objetivo
apenas os processos já distribuídos cuja audiência de conciliação não foi realizada;

RESOLVEM:

Art. 1º Determinar o cancelamento imediato das audiências de conciliação designadas nos
processos distribuídos até a data da publicação desta portaria e que tenham como parte
demandada pessoa jurídica.

Parágrafo único. Nos feitos que possuem pessoa física no polo passivo, deverá ser designada
audiência virtual e, em caso de uma das partes recusar a audiência virtual, será designado
audiência de conciliação em momento oportuno.

Art. 2º Distribuída a ação, em não havendo pedido de tutela de urgência ou emergência, deverá



ser providenciada a imediata citação da parte requerida, devendo constar expressamente que o
prazo para a contestação será de 15 (quinze) dias, por analogia ao contido no artigo 16 da Lei
9.099/1995.

§1º As audiências de conciliação já designadas e que não tiveram a citação providenciada
deverão ser canceladas, providenciando a citação imediata da parte requerida.

§2º As audiências de conciliação já designadas e que já tiveram a citação providenciada
deverão ser canceladas, com a intimação para apresentar a contestação no prazo máximo de 15
(quinze) dias a partir da intimação, caso esta não tenha sido ainda apresentada.

§3º Dever-se-á dar andamento aos feitos que estão suspensos, aguardando designação de
audiência de conciliação, devendo ser providenciada a intimação ou citação da parte requerida,
conforme o caso, nos termos desta Portaria.

Art. 3º Nas causas em que existam pedidos de tutela de urgência ou de emergência, antes de
providenciar a citação, distribuída a ação, os autos deverão ser conclusos para análise deste
pedido e, uma vez retornando à Secretaria, deverão ser tomadas as providências do artigo
anterior, no que couber.

Art. 4º Apresentada a contestação, deverá ser providenciada a intimação para a parte autora
apresentar a impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 5º As partes poderão fazer proposta de acordo por escrito nos autos.

Art. 6º Tendo em vista os princípios informadores do Juizado Especial, se houver necessidade
de prova oral, o pedido deverá ser feito na contestação ou na impugnação.

Art. 7º Fica ressalva a possibilidade de realização de audiência de conciliação presencial,
devendo ser efetuado pedido por uma ou ambas as partes, justificando a necessidade.

Art. 8º Para a contagem dos prazos, deverão ser observadas as suspensões já determinadas ou
que vierem a ser determinadas pelos órgãos competentes.

Art. 9º Anexar cópia da presente nos feitos cujas audiências de conciliação foram canceladas
em virtude desta Portaria.

Art. 10 Encaminhar cópia desta Portaria para a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de
Minas Gerais, bem como ao Conselho Supervisor e Gestor dos Juizados Especiais do Estado
de Minas Gerais, e ainda à Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e
Contagem. 

Art. 11 Encaminhar cópia desta Portaria a 82ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Publicar. Registrar. Cumprir.

Betim, 29 de junho de 2020.

 

Aloysio Libano de Paula Júnior
Juiz de Direito

 
 



 
Perla Saliba Brito

Juíza de Direito
 
 
 

Rafael Niepce Verona Pimentel
Juiz de Direito
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