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JUSTIÇA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
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Direção do Foro - 8º andar - Ala Sul

PORTARIA Nº 988/2020

 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PAULO PAIM DA SILVA, JUIZ FEDERAL
DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas
atribuições legais,

 
CONSIDERANDO a interrupção programada do sistema de processo judicial

eletrônico e-Proc nesta Seção Judiciária do Rio Grande do Sul a partir das 19 horas do dia 07 de agosto
de 2020, em face da operação de ativação dos novos geradores, que se alongará durante o final de semana;

CONSIDERANDO as implicações ao cumprimento de prazos processuais, em
consonância com o artigo 6º, § 1º, I, e §§ 2º, 3º e 6º,  da Resolução nº 17/2010-TRF4, de 17/03/2010 do
TRF da 4ª Região;

 
RESOLVE:
 
Art.1º. Suspender os prazos nos processos judiciais em tramitação no e-Proc da Seção

Judiciária do Rio Grande do Sul nos dias 07, 08 e 09 de agosto de 2020.
Parágrafo único. A restituição ou prorrogação dos prazos decorrentes da suspensão de

que trata este artigo não alcança aqueles improrrogáveis, urgentes e outros que envolvam risco de
perecimento de direito e poderá ser pleiteada com base no disposto no artigo 6º, § 5º, da Resolução nº
17/2010.

Art. 2º. As deliberações desta Portaria não se aplicam aos processos que tramitam em
meio físico (papel/Siapro), nem aos processos administrativos.

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

Documento assinado eletronicamente por Paulo Paim da Silva, Juiz Federal Diretor do Foro da
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, em 07/08/2020, às 12:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php informando o código verificador 5234976 e o código
CRC 49F5E2D2.
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