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PORTARIA VEP 09 DE 29 DE JUNHO DE 2020 
 

Dispõe sobre a suspensão das 
prestações de serviços comunitários, bem 
como das apresentações e justificativas 
perante a CPMA – Central de Penas e 
Medidas Alternativas de São José. 

 
A Doutora Karina Maliska Peiter, Juíza de Direito, em 

exercício na Vara Regional de Execuções Penais da Comarca de São José, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, 

 
CONSIDERANDO a disseminação do COVID-19 

(coronavírus), já caracterizado como pandemia global, e as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional e arts. 
196 e seguintes da Constituição Federal;  

 
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 188/GM/MS, de 

4 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo coronavírus (2019-nCov); 
e, ainda, a Portaria n. 356, de 11 de março de 2020 do Ministério da Saúde;  

 
CONSIDERANDO as orientações do Ministério da Saúde no 

sentido de evitar ao máximo a circulação de pessoas, adotando-se a quarentena como 
forma de combater a proliferação do vírus;  

 
CONSIDERANDO as disposições da Recomendação n. 62 

do Conselho Nacional de Justiça, a sugestionar aos magistrados a adoção de 
providências suspensivas, a exemplo o cumprimento das penas e medidas 
alternativas; 

 
RESOLVE:  
 
Art. 1º - Prorrogar até a data de 31/08/2020 (prorrogáveis) 

a suspensão do resgate da sanção judicial de prestação de serviços comunitários, cujo 
período suspensivo será considerado como “interrupção”, a ser acrescido e resgatado 
ao término da penalidade;   

 
Art. 2º - Prorrogar até a data de 31/08/2020 (prorrogáveis) 

a suspensão das apresentações junto a CPMA – Central de Penas e Medidas 
Alternativas de São José, as quais deverão, de igual forma disposta no art. 1º, o 
período de sobrestamento deverá ser acrescido a data prevista para o término da 
sanção.  

 
Art. 3º - Comunique-se a Procuradoria Geral do Estado, a 

Subseção da Ordem dos Advogados de São José/SC, o Grupo de Monitoramento e 
Fiscalização do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (GMF), a 



   PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA            
                             VARA REGIONAL DA EXECUÇÃO PENAL DE SÃO JOSÉ 
                                           

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Santa Catarina, o Promotor Titular da 14.ª 
Promotoria de Justiça de São José/SC, a Defensoria Pública do Estado de Santa 
Catarina –Núcleo Regional de São José e a(o) responsável pela Central de Penas e 
Medidas Alternativas de São José. 

 
A presente portaria entra em vigor a partir desta data.  

 

 

Karina Maliska Peiter 

Juíza de Direito 

"DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 

Lei n. 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, a” 
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