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PORTARIA Nº 738, DE 27 DE AGOSTO DE 2010.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MARCELO DE NARDI, JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL,

CONSIDERANDO que as festividades no Parque Harmonia, alusivas à Revolução Farroupilha, têm início
em data anterior ao 20 de setembro;

CONSIDERANDO a precariedade de locais de estacionamento disponíveis na via pública e arredores;

CONSIDERANDO que a Justiça Federal de Primeiro Grau do Rio Grande do Sul detém a posse dos
terrenos que estão localizados ao lado do prédio-sede e na esquina da Rua Otávio Francisco Caruso da
Rocha com a Rua Augusto de Carvalho;

RESOLVE

Regulamentar o uso das áreas utilizadas como estacionamento, como segue.

Art.  1º.  O terreno  de  propriedade  do  Ministério  Público  Federal,  ao  lado  do  prédio-sede  da  Justiça
Federal:

a) nos dias úteis entre 07h da manhã e 20h será utilizado COM EXCLUSIVIDADE por servidores da
Justiça Federal e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região;
b) nos dias úteis após as 20h até as 07h da manhã não terá acesso permitido;
c) nas 24h de sábados, domingos e feriados não terá acesso permitido.

Art. 2º. O terreno de propriedade da Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A:

a) nos dias úteis entre 07h da manhã e 20h será utilizado, COM EXCLUSIVIDADE, por servidores da
Justiça Federal e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, estagiários das duas Instituições, advogados,
partes e conciliadores.
b) nos dias úteis após as 20h até as 07h da manhã não terá acesso permitido;
c) nas 24h de sábados, domingos e feriados não terá acesso permitido.

Art.  3º. Os nominados nos arts. 1º  e  2º  deverão identificar-se  mediante a  apresentação de  identidade
funcional ou crachá, no caso de  servidores;  crachá, no caso de estagiários;  identidade  da Ordem dos
Advogados do Brasil, para procuradores e documento de identidade, em caso de partes e conciliadores em
processos das duas Instituições;

Art. 4º. O controle e a identificação no momento do ingresso nos espaços destinados a estacionamento
será realizado pela Seção de Segurança do Núcleo de Apoio Operacional da Justiça Federal;

Art. 5º. Os espaços internos de estacionamento do prédio-sede poderão, nos dias úteis, finais de semana e
feriados, ser utilizados pelos servidores da Justiça Federal de Primeiro Grau até as 0h, durante o período
de vigência desta portaria.

§1º  -  Somente  serão  autorizados  a  ingressar  com  veículo  no  pátio  aqueles  servidores  que  forem
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devidamente identificados, mediante a apresentação da identidade funcional, cadastramento da placa do
veículo e fornecimento de número telefônico para contato.

§2º - A inobservância da limitação do horário acarretará na proibição de ingresso do servidor e de seu
veículo, durante os finais de semana e na vigência desta portaria.

Art. 6º. Fica suspensa a eficácia do artigo 6º da Portaria n.º  9, de 27 de fevereiro de 2008, durante a
vigência desta portaria.

Art. 7º. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul.

Art. 8º. Os espaços de estacionamento poderão ter o uso cedido à Municipalidade nos dias úteis entre 20h
e  07h  da  manhã  e  nas  24h  de  sábados,  domingos  e  feriados,  conforme  estabelecido  no  Processo
Administrativo nº 10.2.000006004-6.

Art. 9º. Esta portaria vigorará de 30 de agosto até 24 de setembro de 2010.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Marcelo De Nardi
Juiz Federal Diretor do Foro
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