
 

 

 

 
Juizado Especial Criminal e Violência Doméstica e Familiar de São José 
Fórum da Comarca de São José/Contato: (48) 3287-5205/3287-5208. 
 
São José, 3 de agosto de 2020. 

 
 Exma. Sra. Presidente da Subseção da Ordem dos Advogados dos 
Brasil – OAB de São José/SC, 
  
 
 

Antes de mais nada, faz-se necessário destacar que, diante do notório 
cenário crítico mundial oriundo dos efeitos nefastos do Coronavirus - COVID19, o qual foi 
classificado como pandemia mundial pela Organização Mundial da Saúde - OMS, foram 
suspensas, até o dia 30 de agosto de 2020, a realização de audiências pelo Tribunal de 
Justiça de Santa Catarina, para efeito de garantir a saúde tanto do jurisdicionado, quanto 
dos magistrados e dos servidores da respectiva instituição (Resolução Conjunta GP/CGJ n. 
19, de 21 de julho de 2020). 

 
Assim, venho por meio deste informar que diante da respectiva 

resolução resta prejudicada a realização das Audiências de Ratificação Coletiva 
designadas para o mês de agosto (05/08 e 19/08) do presente ano. Ademais, considerando 
o cenário exposto e buscando preservar e assegurar a saúde de todos os elencados acima, 
aproveito para comunicar que as Audiências de Ratificação Coletiva que aconteceriam 
neste ano serão canceladas (02/09, 16/09, 30/09, 14/10 e 04/11). 
 

Por tais motivos, confiante em sua compreensão, reitero a respectiva 
comunicação, já efetuada verbalmente, a fim de conferir ciência à Sra. Presidente. E ainda, 
com a finalidade de conferir continuidade na prestação jurisdicional em momento de 
excepcionalidade, encaminho anexo portaria que contempla novo formato de consulta para 
verificar eventual interesse da ofendida no prosseguimento da ação penal. Tal dinâmica 
prestigia o uso da oralidade e de meios tecnológicos que visa assegurar medidas de 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional. 

 

Sendo assim, ao tempo em que agradeço antecipadamente os 
préstimos, coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos. 

Cordialmente, 
 
                                       

Lilian Telles de Sá Vieira 
Juíza de Direito 

 
 

Excelentíssima Senhora Doutora Presidente da Subseção da Ordem dos Advogados 
do Brasil - OAB de São José/SC 

Por correio eletrônico. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

COMARCA DE SÃO JOSÉ/SC 

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

 

PORTARIA N. 04/2020-GJ 



 

A Juíza Lílian Telles de Sá Vieira, titular do Juizado Especial 
Criminal e Violência Doméstica e Familiar da Comarca de São José, Estado de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições legais e administrativas e CONSIDERANDO; 

 

-  a disseminação do COVID-19 (coronavírus) e as medidas de 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional e arts. 196 e 
seguintes da Constituição Federal; 

- a Resolução Conjunta GP/CGJ n. 16/2020, que estabelece 
medidas de caráter temporário para a mitigação dos riscos de contágio pelo Coronavírus 
(COVID-19) no âmbito do Poder Judiciário de Santa Catarina (PJSC), e prorrogou a 
suspensão dos prazos, audiências e expediente externo até final de agosto de 2020; 

- a incerteza quanto à retomada das atividades presenciais, os 
protocolos exigidos e a inviabilidade de serem realizadas audiências coletivas; 

- a necessidade de retomada do curso dos procedimentos da Lei 
11.340/06, no que concerne às audiências de ratificação suspensas e represadas na 
unidade; 

- a importância de, nesse período de excepcionalidade, prestigiar a 
oralidade e uso de meios tecnológicos disponíveis na consecução dos atos, sobretudo 
na consulta e comunicação em face da suposta vítima/ofendida e autor do fato/ofensor; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º DETERMINAR a realização das audiências a que alude o art. 
16 da Lei nº 11.340/2006, agendadas para os meses vindouros e pendentes de 
marcação, por meio de contato telefônico a ser realizado pelos servidores da Unidade, 
designados para esse fim, os quais deverão atentar para as condições pessoais da vítima 
e se o momento permite exposição da sua vontade, livre de qualquer pressão. 

Parágrafo Único. Acaso o contato telefônico da vítima não possa 
ser encontrado nas peças carreadas ao feito até o momento, ou a tentativa de contato 
seja malograda, fica autorizada a abertura de vista ao Órgão Ministerial para a prática 
das consultas necessárias. 

 

Art. 2º ESTABELECER a necessidade de lavratura de termo de 
audiência, com preenchimento do questionário nele constante (anexo 1), no qual esta 
Magistrada figurará como supervisora. 

Parágrafo único. O preenchimento do termo poderá ser simplificado 
(anexo 2), caso sejam adotados outros meios tecnológicos (videoconferência, gravação 
em áudio, gravação telefônica ou outras ferramentas disponíveis), para entrevista da 
mulher, preservada sua autonomia, privacidade e dignidade. 

 

Art. 3º Afixe-se no mural da unidade e comunique-se a Direção do 
Foro. 

 



Art. 4º Comunique-se à Corregedoria-Geral de Justiça, ao Ministério 
Público, OAB e à Defensoria Pública com cópia desta Portaria. 

 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São José (SC), 21 de julho de 2020. 

 

 

Lílian Telles de Sá Vieira 

Juíza de Direito 
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ANEXO 1 
 
 
Aberta a audiência, realizada por meio de contato telefônico com a 

ofendida, disciplinado pela Portaria nº 04/202, constatou-se a concordância da vítima com 
a metodologia de abordagem utilizada, ocasião em que manifestou o seu INTERESSE 
EM REPRESENTAR  o suposto agressor. 

 
 
OU 
 
 
Aberta a audiência, realizada por meio de contato telefônico com a 

ofendida, disciplinado pela Portaria nº 04/202, constatou-se a concordância da vítima com 
a metodologia de abordagem utilizada, ocasião em que manifestou o seu desejo de 
não representar contra o indiciado, retratando-se, assim, na forma prevista pelo art. 
16 da Lei n. 11.340/2006. Diante disso, a vítima foi alertada de que o processo poderá 
ser extinto na parcela que é condicionada à sua representação e, neste particular, o 
indiciado não será punido. Salientar que a existencia de processo crime não interfere na 
vigência das medidas protetivas que serão mantidas enquanto presente risco e 
necessária proteção. 

 
 
 
Em seguida, questionou-se: 

Depois dos fatos que originaram o registro na delegacia, o ofensor 
voltou a importunar? 

Houve reconciliação? 

 

SE HOUVER MEDIDAS PROTETIVAS: 

As medidas protetivas estão sendo cumpridas? 

Se houve descumprimento, orientar registro BO DP, rede Catarina, 
MP 

Quando foi a última situação de descumprimento? Como? 

Tem interesse em que as medidas sejam mantidas ou modificadas? 

Essa manifestação é livre de qualquer pressão? 

 

SE NÃO HOUVER MEDIDAS PROTETIVAS: 

Tem interesse em solicitar medidas protetivas? 

 

Marque sobre a necessidade/interesse no encaminhamento e ou 
oferecimento de alguns dos serviços abaixo listados 



(  ) atendimento psicológico individual 

(  ) oficinas em grupos de mulheres sobre violência doméstica 

(  ) conversas em grupos mistos sobre questões de família 

(  ) palestras com orientações sobre violência doméstica 

(  ) atendimento para saúde mental da vítima – CAPS 

(  ) oficinas para filhos 

(  ) oficinas em grupos de homens 

(  ) encaminhamento ao serviço social para apoio e suporte 

(  ) assistência jurídica 

(  ) outros ___________________________________________ 

 

Anote seu e-mail: 

Telefones: 

Tem whats app? 

Concorda em ser avisada por telefone/ e mail?  Sim (  )    Não (  ) 

Endereço residencial: 

Endereço comercial: 

 

Consigna-se que, de acordo com o art. 36 da Resolução Conjunta n. 
3/2013 - GP/CGJ, para a validade dos atos praticados em audiência é suficiente a 
assinatura digital do magistrado e a certificação quanto às presenças e ausências (§ 1º), 
sendo facultativa a assinatura digital dos representantes do Ministério Público, da 
Procuradoria, da Defensoria Pública e dos advogados, e dispensada a dos demais 
participantes que não disponham de assinatura digital (§ 2º). Por fim, registra-se que o 
presente termo foi lido para os presentes, que estão cientes de todos os atos praticados 
nesta audiência. 

Ao final, pela MMa. Juíza foi dito: "Abra-se vista dos autos ao 
Ministério Público." 



 

ANEXO 2 
 
 
Aberta a audiência, realizada mediante contato com a ofendida 

conforme Sistema de gravação anexo, disciplinado pela Portaria nº 04/202, constatou-se 
a concordância da vítima com a metodologia de abordagem utilizada, ocasião em que 
manifestou o seu INTERESSE EM REPRESENTAR  o suposto agressor. 

 
 
OU 
 
 

Aberta a audiência, realizada mediante contato com a ofendida, conforme sistema de 
gravação anexo, disciplinado pela Portaria nº 04/202, constatou-se a concordância da 
vítima com a metodologia de abordagem utilizada, ocasião em que manifestou a sua 
vontade de não representar o indiciado, retratando-se, assim, na forma prevista pelo 
art. 16 da Lei n. 11.340/2006. Diante disso, a vítima foi alertada de que o processo poderá 
ser extinto na parcela que é condicionada à sua representação e, neste particular, o 
indiciado não será punido. Salientou-se que a existencia de processo crime não interfere 
na vigência das medidas protetivas que serão mantidas enquanto presente risco e 
necessária proteção 
 
 
 
 

Anote seu e-mail: 

Telefones: 

Tem whats app? 

Concorda em ser avisada por telefone/ e mail?  Sim (  )    Não (  ) 

 
 
 

Consigna-se que, de acordo com o art. 36 da Resolução Conjunta n. 
3/2013 - GP/CGJ, para a validade dos atos praticados em audiência é suficiente a 
assinatura digital do magistrado e a certificação quanto às presenças e ausências (§ 1º), 
sendo facultativa a assinatura digital dos representantes do Ministério Público, da 
Procuradoria, da Defensoria Pública e dos advogados, e dispensada a dos demais 
participantes que não disponham de assinatura digital (§ 2º). Por fim, registra-se que o 
presente termo foi lido para as partes, que estão cientes de todos os atos praticados 
nesta audiência. 

Ao final, pela MMa. Juíza foi dito: "Abra-se vista dos autos ao 
Ministério Público." 

 


