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Vistos etc. 

RICARDO VIEIRA COUTINHO, qualificado nos presen-
tes autos,  através de advogado,  requereu a juntada de procuração
bem como vista e extração de cópias dos autos em que o requerente
foi denunciado.

O Ministério Público, via GAECO, inicialmente entende que
a medida cautelar atingiu a sua finalidade, com o deferimento do pe-
dido e expedição de ordem judicial de sequestro, pelo que pleiteou o
levantamento do sigilo dos autos, com o apensamento ao proces-
so principal. Em relação ao contido na petição manifestou se pelo de‐ -
ferimento de acesso integral aos autos do processo, sugerindo aos
procuradores constituídos do representado que declinem os seus con-
tatos de e-mail para facilitar as comunicações no período, tendo em
vista a pandemia do COVID-19.

Como é cediço, os feitos criminais na primeira instância
no Estado da Paraíba são físicos, o Pje ainda não foi implantado nas
varas criminais deste Estado. 

Os  ATOS NORMATIVOS CONJUNTOS Nº 003/2020/TJPB/
MPPB/DPE-PB/OAB-PB e o de Nº 004/2020/TJPB/MPPB/DPE-PB/OAB-
PB suspenderam o atendimento presencial, como forma de preservar
a vida dos operadores de direito e dos serventuários, tudo em obe-
diência a Resolução n. 318/2020 que prorrogou a vigência das Reso-
luções 313/2020 e 314/324, todas do CNJ. Ademais, a d. Corregedo-
ria Geral da Justiça, através do Ofício Circular nº 51/200, datado de
28-04-2020, determinou que este juízo se abstenha, enquanto per-
durar os efeitos do art.  3°, da Resolução nº 314, de 20-04-2020,
CNJ, de “toda e qualquer ação que necessite da presença física
dos envolvidos nos respectivos atos processuais”. Comunicando ain-
da “que  permanece suspenso o trabalho presencial de magis-
trados, servidores, estagiário e colaboradores nas Unidades Judiciá-
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rias, conforme estabelecido no art. 2º da Resolução nº 313, de 19 de
março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça”. Grifei.

Assim, como se lê, o requerimento de entrega pessoal do
processo  não pode ser acolhido,  de forma como era feito anterior-
mente, posto que terminantemente proibido, ressalvadas as exceções
contidas no ato normativo. 

É bom lembrar que em um processo físico há o manuseio
natural das páginas  do feito. Em havendo uma pessoa contaminada
com o coronavírus as  folhas também ficarão,  em tese,  infectadas,
ocorrendo a possibilidade de contágio pelo servidor que receber, uma
vez que terá de conferir página por página dos autos. Ademais, é im-
possível passar álcool gel em todas as páginas, sem risco de causar
danos aos textos existentes no  caderno processual. Por fim, não se
sabe, com certeza, por quanto tempo o vírus sobrevive na superfície
do papel. 

In casu, trata-se de processo de réus soltos, onde não foi
apontada urgência no pedido, nem foi indicada determinada parte dos
autos para que se pudesse enviar por e-mail, em formato PDF. 

Por outro lado, o art. 7º e o § 4º do art. 11 do Ato Nor-
mativo Conjunto n. 002/2020, estabelecem:

(…)

“Art. 7º Ficam temporariamente suspensos a visitação pú-
blica e o atendimento presencial ao público externo, que
poderá  ser  prestado  por  meio  eletrônico  ou  telefônico,
ressalvada a situação de risco ou de urgência que
não possa ser atendida pelos referidos meios”. 

(...)

Art. 11 (…)
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§ 4º Ficam suspensos os prazos dos processos e procedi-
mentos físicos,  ressalvados,  habeas corpus e expedição
de alvarás, não podendo os autos serem retirados de car-
tório, salvo casos urgentes.

No caso concreto, foi determinado o bloqueio de numerá-
rio do requerente em cautelar formulada pelo Ministério Público, de
modo que haverá prejuízo para a defesa caso não tenha acesso aos
autos. Ademais, a escrivania informou que constam dos autos mídias
digitais, o que inviabilizaria a remessa por meio eletrônico. 

Nesse contexto, entendo que a matéria é urgente e se en-
quadra nas exceções contidas no art. 7º e § 4º do art. 11, ambos do
Ato Normativo Conjunto n. 002/2020, transcritas acima.

No mesmo tom, como bem asseverou o Ministério Público,
a finalidade da cautelar já foi atendida, não havendo mais que se fa-
lar em sigilo da providência pleiteada pelo Parquet.

Pelo exposto, defiro o pedido do Ministério Público de
levantamento do sigilo  da cautelar  com apensamento desta
aos autos principais. Da mesma forma, defiro o pedido de vista
e extração de cópias requeridos pela defesa, obedecidas as re-
comendações acima da douta Corregedoria Geral de Justiça,
em relação à segurança da saúde dos envolvidos.

Intimem-se. Cumpra-se, urgente se for o caso. 

João Pessoa/PB, segunda-feira, 15 de junho de 2020.

Wolfram da Cunha Ramos
Juiz de Direito
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