PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Entrância Inicial – Diretoria do Foro da Comarca de Plácido de Castro

PORTARIA Nº 599/2021

A Juíza de Direito, Drª Isabelle Sacramento, titular da Vara Única e Diretoria do Foro
da Comarca de Plácido de Castro/AC, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos e regras para fins de
prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus particularmente em espaços
fechados, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a
saúde de pessoas;

CONSIDERANDO que neste mês de fevereiro de 2021, nesta Comarca, houve um
aumento do índice de transmissibilidade do novo coronavírus e o agravamento significativo do
risco de contágio bem como insuficiência de equipes de saúde, entre outros, características
inerentes ao “estado de coisas inconstitucional para o imediato atendimento de eventuais casos
de contágios;

CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade da continuidade do adequado
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus é de
fundamental importância para a garantia interna do foro de modo a evitar aglomeração de
pessoas nas dependência deste Juízo.

RESOLVE:

Art. 1º Determinar a Suspensão de comparecimentos mensais de indivíduos que
estejam cumprindo penas em regime aberto, medidas cautelares ou outras obrigações que
devam comparecer mensalmente em juízo, até o dia 23 de maio de 2021, nas unidades da Vara
Única Criminal e Juizado Especial criminal da Comarca de Plácido de Castro.

Art. 2º Ressalte-se que tal período poderá ser prorrogado de acordo com as
necessidades caso haja agravamento da situação posta.

Pág: 1/2

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Entrância Inicial – Diretoria do Foro da Comarca de Plácido de Castro

Art. 3º Durante o período acima mencionado, ficará suspenso o comparecimento deste
público alvo nas respectivas unidades.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Art. 5º Comunique-se o Ministério Público, Seccional da OAB deste Estado e à
Defensoria Pública;

Art. 6º Encaminhe-se cópia desta Portaria à Corregedoria Geral da Justiça.

Publique-se no DJE e no mural do Fórum da Comarca de Plácido de Castro.

Plácido de Castro-AC, 23 de fevereiro de 2021.

Isabelle Sacramento Torturela
Juíza de Direito

Publicado no DJE nº 6.779, de 25.2.2021, p. 124.
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