SEI/TRF4 - 5076833 - Portaria

https://sei.trf4.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

JUSTIÇA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Rua Antônio Araújo, nº 1110 - CEP 99.010-220 - Passo Fundo - RS - www.jfrs.jus.br

PORTARIA Nº 447/2020
Estabelece medidas temporá rias destinadas à prevençã o do
contá gio pelo coronavı́rus (COVID-19) e à mitigaçã o dos riscos
decorrentes da evoluçã o da situaçã o de emergê ncia em saú de
pú blica nacional no â mbito da Seçã o Judiciá ria de Passo Fundo/RS.

O EXCELENTI/SSIMO SENHOR MOACIR CAMARGO BAGGIO, JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SUBSEÇA9 O
JUDICIA/ RIA DE PASSO FUNDO-RS, no uso de suas atribuiçõ es legais e regulamentares, em especial do que
consta dos artigos 148 e 154 da Consolidaçã o Normativa da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª
Regiã o, e
CONSIDERANDO [i] a declaraçã o pú blica de situação de pandemia em relaçã o ao novo coronavı́rus pela
Organizaçã o Mundial de Saú de (OMS), em 11-03-2020, assim como [ii] a Declaração de Emergência em Saúde
Pública de Importância Internacional pela mesma Organizaçã o Mundial da Saú de (OMS), em 30-01-2020, em
decorrê ncia da Infecçã o Humana pelo novo coronavı́rus (COVID-19);
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN, veiculada
pela Portaria 188/GM/MS, do Ministé rio da Saú de, de 04-02-2020, em decorrê ncia da Infecçã o Humana pelo
novo coronavı́rus (COVID-19);
CONSIDERANDO o contido na recente Orientação da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região, de
15-03-2020, no processo SEI nº5072757, a respeito da possibilidade de adoçã o de medidas restritivas de
atividades e de presença fı́sica nos pré dios que sediam as Subseçõ es Judiciá rias das Seçõ es da 4ª Regiã o, em
funçã o da declarada emergê ncia em saú de pú blica de importâ ncia nacional já mencionada;
CONSIDERANDO o Protocolo de prevençã o e controle do novo coronavı́rus (COVID-19), de que trata o
Processo SEI 0001425-71.2020.4.04.8000, bem como o pú blico e notó rio consenso cientı́Jico atualmente
existente sobre a importâ ncia do distanciamento social, alé m das orientaçõ es gerais do Ministé rio da Saú de
no sentido de que devam ser adotadas prá ticas sociais que evitem aglomeraçõ es humanas e situaçõ es de
contato entre pessoas que potencializem o contá gio pelo coronavı́rus;
CONSIDERANDO a existê ncia comprovada de casos da doença no Estado do Rio Grande do Sul, de suspeitas
de casos na cidade de Passo Fundo/RS, bem como o pú blico e notó rio processo de rá pido avanço da doença
no Brasil, quando já se noticia a ocorrê ncia da primeira morte por COVID-19 no paı́s, tudo a indicar a
repetiçã o do padrã o de veloz disseminaçã o do vı́rus veriJicado noutros paı́ses do mundo;
CONSIDERANDO a obrigatoriedade legal e é tica de que todas as autoridades e ó rgã os pú blicos, no â mbito de
suas competê ncias e atribuiçõ es, zelem pela adoçã o e pela observâ ncia rigorosa das medidas de
enfrentamento desta emergê ncia de saú de pú blica de importâ ncia internacional que se mostrarem cabı́veis
em â mbito local, atentando particularmente para a necessidade de que neste contexto contribuam de todas
as formas possı́veis com o esforço nacional de contençã o da propagaçã o local e comunitá ria do vı́rus e de
prevençã o à sobrecarga do sistema de saú de;
CONSIDERANDO a necessidade de que neste cená rio seja reduzido o aJluxo diá rio dos pú blicos interno e
externo ao edifı́cio da Justiça Federal de Passo Fundo-RS, na máxima medida possível para o momento, bem
como a imperiosidade de que sejam incrementadas as medidas de resguardo de pessoas idosas, de pessoas
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acometidas por doenças respirató rias crô nicas ou por outras molé stias e situaçõ es que as incluam no grupo
de maior risco em caso de contá gio pelo coronavı́rus;
CONSIDERANDO a necessidade de compatibilizaçã o dos princı́pios enunciados na Constituiçã o Federal de
1988 relativos à inafastabilidade da jurisdiçã o, à celeridade processual e à eJiciê ncia da Administraçã o
(artigos 5º, XXXV e LXXVIII, e 37, caput) com o direito à saú de e “à reduçã o do risco de doença, e de outros
agravos” (artigo 196 do mesmo diploma), devido a todo o cidadã o, nesta situaçã o;
CONSIDERANDO a necessidade de manter a prestaçã o jurisdicional, a disciplina dos serviços e a segurança
institucional no â mbito da Subseçã o, bem como o fato de que os meios de comunicaçã o e processamento
eletrô nico atualmente propiciam a manutençã o dos serviços judiciá rios em sua quase integralidade, mesmo
com a restriçã o do acesso fı́sico ao Foro Federal;
CONSIDERANDO, por Jim, a concordâ ncia dos Juı́zes Federais desta Subseçã o Judiciá ria com a necessidade,
oportunidade e teor das medidas que seguem,
RESOLVE:
Art. 1º Tornar pú blico que os juı́zes das Varas Federais que integram esta Subseçã o Judiciá ria, com amparo
em Orientaçã o expedida pela Corregedoria Regional da 4ª Regiã o e à vista das circunstâ ncias expostas supra,
decidiram, no â mbito de suas competê ncias e unidades, guardadas distinçõ es de determinaçõ es inerentes à s
peculiaridades de cada vara:
a) facultar, em cará ter emergencial e precá rio, o trabalho remoto (teletrabalho) aos servidores e estagiá rios
das respectivas Unidades Judiciá rias, com a permanê ncia em cada local de, pelo menos, um servidor em
sistema de rodı́zio, no horá rio equivalente ao de atendimento externo (das 13h à s 18h), pelo menos até o dia
31-3-2020, sem prejuı́zo de eventual extensã o destas medidas segundo o entendimento do magistrado
gestor de cada Vara Federal;
b) suspender as audiê ncias agendadas entre os dias 16-3-2020 e 31-3-2020, nos termos do que será
decidido e comunicado nos autos dos processos judiciais pertinentes (à exceçã o dos processos que se
encontram no CEJUSCON, que serã o objeto de Portaria especı́Jica, a ser editada pelo Exmo. Juiz
Coordenador);
c) suspender as perı́cias já designadas entre as datas de 23-3-2020 e 03-04-2020, nos termos do que será
decidido e comunicado nos autos dos processos judiciais pertinentes, mantidas apenas as perı́cias da 4ª
Vara Federal da semana em curso.

Art. 2º Suspender, temporariamente, até o dia 31-3-2020, sem prejuı́zo de eventual prorrogaçã o desta
medida excepcional:
I - o atendimento presencial ordinário ao público externo que possa ser prestado pelos meios tecnoló gicos
disponı́veis para tanto ou por telefone, resguardado o atendimento presencial nas dependê ncias desta
Subseçã o somente para o caso de encaminhamento de demandas urgentes ou de situaçõ es que, por
diferenciada peculiaridade, justiJiquem atendimento pessoal;
II - a visitaçã o pú blica à s dependê ncias do pré dio, especialmente no que se refere à presença de pessoas que
nã o estejam diretamente ligadas ao desempenho imediato de suas atividades proJissionais no local;
III – a utilizaçã o das dependê ncias do pré dio sede da Justiça Federal de Passo Fundo-RS para realizaçã o de
perı́cias mé dicas, ressalvadas aquelas já designadas para a semana ora em curso e aquelas que, a juı́zo dos
magistrados federais competentes, venham a se mostrar de realizaçã o imprescindı́vel durante o perı́odo de
suspensã o;
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IV – a utilizaçã o das dependê ncias do pré dio sede da Justiça Federal de Passo Fundo-RS para realizaçã o de
videoconferê ncias passivas, ressalvadas aquelas já designadas para a semana ora em curso e aquelas que, a
juı́zo dos magistrados federais competentes, venham a se mostrar de realizaçã o imprescindı́vel durante o
perı́odo de suspensã o - notadamente em casos criminais ou de urgê ncia manifesta -, devendo o Supervisor
Administrativo local - ou quem por ele for designado para tanto - comunicar tal disposiçã o por via expedita
aos Diretores de Secretaria competentes, bem como orientar o pú blico eventualmente atingido pela medida
no que couber;
Art. 3º Estabelecer que o Atendimento ao Pú blico externo, em caso de necessidade veri*icada nos termos do
artigo anterior, será [i] realizado, preferencialmente, junto à CAP, no andar té rreo, sendo [ii] reservado
eventual acesso para atendimento nas varas a casos excepcionais, mediante autorizaçã o e a crité rio dos
Juı́zes Federais, dos Diretores de Secretaria de cada unidade ou de servidor da Vara designado para tal Jim
pelo Diretor.
§1º. Reitera-se a recomendaçã o de que as partes e advogados busquem, preferencialmente, atendimento por
meio telefô nico ou eletrô nico, destacando-se a conveniê ncia de que, na dú vida sobre a possibilidade de
atendimento presencial para o seu caso, utilizem-se daquelas mesmas vias para esclarecimentos.
§2º Fica determinado que seja disponibilizada, na portaria do Foro Federal, em local visı́vel, có pia desta
Portaria, contendo o telefone de contato do plantã o (xxxxxx, somente das 19h à s 11h) e os endereços
eletrô nicos e telefones das Unidades Jurisdicionais (das 13h à s 18h): 1ª Vara Federal (rspfu01@jfrs.jus.br,
telefone 54 3316-9015); 2ª Vara Federal (rspfu02@jfrs.gov.br, telefone 54 3316 9025); 3ª Vara Federal
(rspfu03@jfrs.jus.br, telefone 54 3316-9035) e 4ª Vara Federal (rspfu04@jfrs.jus.br, telefone 54 3316-9045)
, da Unidade Administrativa (13h à s 18h), Direçã o do Foro (rspfusecdf@jfrs.jus.br, telefone 54 3316-9003).
Art. 4º Limitar temporariamente o acesso à s dependê ncias do Foro da Subseçã o Judiciá ria de Passo FundoRS até o dia 31-3-2020, sem prejuı́zo de eventual prorrogaçã o desta medida excepcional:
I – Aos Juı́zes que estejam no desempenho de suas atividades e aos membros do Ministé rio Pú blico, da
Defensoria Pú blica, da Advocacia da Uniã o, bem como aos Advogados e Procuradores, enquanto estejam no
desempenho direto e imediato de suas atividades pro*issionais, em atos ou eventos especí*icos que exijam sua
presença;
II – Aos servidores e estagiá rios que estejam designados para a realizaçã o de trabalhos presenciais por suas
cheJias imediatas, enquanto estejam no desempenho direto e imediato de suas atividades pro*issionais;
III – Aos terceirizados que prestem serviços à Justiça Federal e outros que atuem na agê ncia bancá ria
localizada nas dependê ncias do pré dio, enquanto estejam no desempenho direto e imediato de suas atividades
pro*issionais;
IV – AT s partes ou pessoas que devam comparecer a atos do processo ou a outros eventos para os quais
tenham sido intimadas ou convocadas pela Justiça Federal, as quais somente poderão entrar no prédio-sede a
partir de 30 (trinta) minutos antes do horário de realização de tais atos ou eventos;
§ 1º. Ressalva-se expressamente a possibilidade de que os magistrados federais autorizem o acesso especı́Jico
de Advogados ou quaisquer outros proJissionais mencionados no inciso I, em situaçõ es diversas da prevista
naquele inciso, especialmente para Jins de acesso direto ao juiz, bem como de que autorizem o acesso
especı́Jico de outras pessoas que eventualmente tenham que comparecer pessoalmente à sua unidade.
§ 2º. Nã o será admitida a entrada de quaisquer acompanhantes das pessoas nominadas no inciso IV, exceto
em casos absolutamente imprescindíveis, como, exempliJicativamente, nas situaçõ es em que presentes
menores de idade, pessoas com diJiculdade de locomoçã o por conta pró pria ou com fragilidades fı́sicas,
psı́quicas ou cognitivas de evidente relevo, capazes de diJicultar o seu entendimento e a sua autonomia notadamente aquelas decorrentes da idade -, bem como pessoas com incapacidade civil, hipó tese na qual
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será admitida a entrada de apenas um acompanhante;
§ 3º. Na recepçã o ou controle de acesso será repassada informaçã o acerca do protocolo de prevençã o ao
contá gio pelo COVID-19 ao ingressante que apresentar sintomas caracterı́sticos de gripe, como diJiculdade
respirató ria, tosse seca e fadiga, com orientaçã o para que busque imediatamente atendimento mé dico,
registrando-se a situaçã o mediante certidã o no processo, a Jim de que o Juiz responsá vel decida sobre
eventual redesignaçã o do ato e a dispensa de comparecimento.
Art. 5º Exortar aos membros do Ministé rio Pú blico, da Defensoria Pú blica, da Advocacia da Uniã o,
Advogados e Procuradores a comparecem ao pré dio sede da Justiça Federal de Passo Fundo-RS apenas em
razã o do exercı́cio estrito e necessá rio de suas atividades proJissionais, em atos ou eventos especı́Jicos que
exijam sua presença, ou quando isso se Jizer estritamente indispensá vel, à vista da imperiosa necessidade de
reduçã o da circulaçã o de pessoas ao mı́nimo necessá rio ao funcionamento dos serviços da Subseçã o.
Pará grafo ú nico. No caso de necessidade de acesso aos gabinetes dos Juı́zes, recomenda-se agendamento,
mediante pré vio contato telefô nico durante o horá rio de atendimento ao pú blico, das 13h à s 18h, para a
maior conveniê ncia de todos, à vista da excepcionalidade da situaçã o criada pela adoçã o das presentes
medidas – ressalvando-se eventual orientaçã o diversa de cada magistrado sobre o tema.
Art. 6º Determinar seja observado no cotidiano das atividades administrativas:
a) a pronta dispensa, em cará ter excepcional, do comparecimento presencial dos servidores que estejam a
trabalhar nesta modalidade, para atendimento mé dico ou perı́cia, nos casos de febre ou sintomas
respirató rios (tosse, dor de garganta, mialgia, cefaleia, prostraçã o e diJiculdade para respirar), cujo contato
com a unidade de saú de será , primeiramente, telefô nico, para orientaçõ es;
b) a manutençã o do protocolo de afastamento do trabalho presencial por 14 dias para todos que regressam
de viagem ao exterior, os quais deverã o realizar trabalho remoto, mediante acerto com suas cheJias
imediatas;
c) a instruçã o à s unidades que prestam atendimento ao pú blico no sentido de que se evite o contato fı́sico
com as pessoas atendidas, seja guardada a distâ ncia mı́nima de 2 metros do interlocutor (Boletim
Epidemioló gico 04 do Ministé rio da Saú de) e de que se zele pelos procedimentos de higienizaçã o pessoal e
do ambiente de trabalho;
d) o reforço dos procedimentos de limpeza e desinfecçã o de superfı́cies (como bancadas, maçanetas e
corrimõ es), de mó veis (como mesas e cadeiras), de aparelhos e equipamentos (como bebedouros, leitores
ó ticos, catracas, telefones e computadores) e de locais (como os elevadores);
Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicaçã o, e as medidas por ela estabelecidas vigorarã o
até o dia 31 de março de 2020, salvo se antes sobrevier alteraçã o do quadro vigente neste momento, que
recomende sua readequaçã o.
Art. 8º Comunique-se à Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Regiã o, à Ordem dos Advogados do
Brasil, ao Ministé rio Pú blico Federal, à Defensoria Pú blica da Uniã o, à s Advocacias Pú blicas e aos demais
ó rgã os pú blicos que tenham relaçã o com as atividades jurisdicionais da Justiça Federal nesta Subseçã o.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Moacir Camargo Baggio, Diretor do Foro da
Subseção Judiciária de Passo Fundo, em 18/03/2020, às 10:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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