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PORTARIA Nº 1244/2020

Estabelece os procedimentos para  a reabertura do prédio-sede da Subseção
Judiciária de Erechim para prática dos atos que não puderem ser realizados à
distância, nos termos da Resolução n. 47/2020 do TRF4.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR LUIZ GUSTAVO SCHNEIDER ALVES, JUIZ
FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ERECHIM, no uso de suas
atribuições legais, e

Considerando o Art. 148, inciso VII, da Consolidação Normativa da Corregedoria
Regional da Justiça Federal da 4ª Região;

Considerando as diretrizes dispostas no processo administrativo n. 0000297-
13.2020.4.04.8001;

Considerando a classificação de pandemia mundial do Novo Coronavírus (COVID-19)
pela Organização Mundial da Saúde (O.M.S.), no dia 11 de março de 2020;

Considerando o Art. 2º, § 2º, b, da Resolução n. 47/2020 do Tribunal Regional Federal
da 4ª Região;

Considerando a Decisão 5266885 da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª
Região;

Considerando o disposto no Despacho 5316655, do processo administrativo n. 0002059-
64.2020.4.04.8001;

 

 

RESOLVE

 

Art. 1º A Subseção Judiciária de Erechim, cuja sede está localizada junto a Rua Clementina Rossi n. 95,
na cidade de Erechim-RS, a fim de realizar a reabertura de seu prédio, observando o distanciamento social
adequado, as normas de biossegurança e as medidas de prevenção à aglomeração de pessoas , inclusive
nos corredores, saguões e demais espaços de seu prédio, por ocasião da disseminação do Novo
Coronavírus (COVID-19), passa a adotar as medidas de retorno, gradual e sistematizado, do trabalho
presencial, na sua Etapa Intermediária, de acordo com as condições abaixo nominadas:

I - Restringir o acesso ao prédio-sede somente às pessoas que foram intimadas, notificadas  ou que
forem chamadas ao processo a comparecer aos atos judiciais presenciais (audiências ou perícias), as
quais somente poderão entrar no prédio-sede a partir de 30 (trinta) minutos antes do horário de
realização dos mesmos;

II - Não será admitida a entrada de quaisquer acompanhantes das pessoas nominadas no item anterior,
exceto em casos absolutamente imprescindíveis, como, exemplificativamente, menores de idade, pessoas
com dificuldade de locomoção por conta própria e pessoas com incapacidade civil, hipótese na qual será
admitida a entrada de apenas um acompanhante;

III - As pessoas cujo atendimento presencial se der por meio de agendamento prévio, nos termos do
Art. 3º, somente será permitido o ingresso ao prédio no horário designado, tendo seu atendimento
realizado imediatamente;
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IV - Fica vedada a participação de acadêmicos e do público em geral para assistir as audiências
públicas presenciais junto às salas de audiência (Primeira e Segunda Varas Federais), do CEJUSCON e
do auditório (videoconferências).

 

Art. 2º Caso qualquer das pessoas que foram intimadas ou notificadas a comparecer nos atos referidos
no inciso I, do Art. 1º, apresentarem os sintomas estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde
(O.M.S.) - febre (temperatura corporal superior a 37,7º C) ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de
garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais), quando da
sua apresentação à portaria do prédio-sede e foram identificadas com tais sintomas, serão proibidos de
acessar o interior do prédio e deverão procurar imediatamente atendimento médico-hospitalar e
encaminhar, através do advogado do processo, em tempo hábil, atestado médico, a fim de que seja
informado no processo, possibilitando a redesignação do ato e a dispensa do comparecimento das demais
partes, advogados e testemunhas.

 

Art. 3º O serviço de atendimento ao público externo será realizado, somente mediante agendamento
prévio, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, junto à CAP (Central de Atendimento
ao Público), no andar térreo, das 13h às 18h. Sendo imprescindível que os jurisdicionados façam
contato telefônico, nos termos abaixo, para fins de solução de sua demanda ou, caso necessário, o servidor
agendará o atendimento presencial.

§ 1.º Para os casos de Atermação ao Auxílio Emergencial deverá ser realizado o contato prévio pelo
telefone/whatsapp (54)3520-2514.

§ 2.º Para os casos de emissão de certidões deverá ser realizado o contato através do whatsapp
(54)99128-8964.

§ 3.º Para os casos de informações processuais, deverá ser realizado o contato prévio pelo telefone
(54)3520-2505.

§ 4.º Em caso de necessidade de atendimento presencial, deverá a parte comparecer à sede da Subseção
Judiciária, no dia e hora designado, devendo portar seu documento de identificação com foto, bem como
apresentar-se com máscara protetora de nariz e boca (descartável ou reutilizável/lavável).

 

Art. 4º Os atos judiciais presenciais (audiências das varas judiciárias de Erechim ou perícias) serão
realizadas em dias não coincidentes entre si, de modo a evitar a aglomeração de pessoas no interior do
prédio.

Parágrafo Único. Os Diretores de Secretaria das unidades judiciárias de Erechim, bem como o SAJA local
organizarão, entre si, a pauta de atendimentos diários, semanais e mensais, de modo a evitar tais
ocorrências.

 

Art. 5º O controle das reservas para utilização da sala passiva ficará a cargo do SAJA ou CAP,
exclusivamente através do envio de e-mail à Direção do Foro da Subseção Judiciária de Erechim
(rseresecdf@jfrs.jus.br), de acordo com as seguintes condições:

I - somente será admissível a oitiva presencial na sala passiva caso a parte a ser ouvida não tenha
condições de ser ouvida pelos sistemas de video-audiências disponibilizados na 4ª Região
(Webex/Zoom/Infovia);

II - o horário reservado deverá coincidir com o horário em que as partes deverão ser ouvidas no juízo
requerente, de modo a evitar que os jurisdicionados permaneçam tempo excessivo no interior do prédio
aguardando a sua oitiva;

III - a quantidade de pessoas que podem se apresentar para a coleta dos depoimentos estará limitada a
quatro pessoas, em função do espaço reservado e a fim de evitar aglomerações com outros atos já
marcados pelo juízo local no mesmo dia e horário;



IV - é necessário observar que, a cada coleta de depoimento será realizada a limpeza e desinfecção do
local pela equipe responsável, de modo que é necessário um intervalo mínimo de cinco minutos entre um e
outro depoimento.

V - a presença dos membros da advocacia pública ou privada, bem como do representante do Ministério
Público Federal deverá se dar, exclusivamente, através do sistema de videoconferências adotado pela
Justiça Federal da 4ª Região (Webex/Zoom), a fim de evitar a reserva da sala para fins exclusivamente da
participação dos mesmos.

VI - o tempo de reserva da sala será de acordo com o número de depoentes, de modo a evitar a reserva por
tempo além do necessário, considerando ainda a necessidade do asseio e limpeza (cinco minutos), nos
seguintes termos:

a) um depoente: quinze minutos;

b) dois depoentes: vinte e cinco minutos;

c) três depoentes: trinta e cinco minutos;

d) quatro depoentes: quarenta minutos.

 

Art. 6º A relação das pessoas que deverão comparecer às audiências e perícias , bem como aquelas
cujo atendimento presencial for necessário, será informada aos vigilantes da portaria, no dia que
anteceder a realização dos atos.

Art. 7º Aos advogados cabe, na medida do possível, orientar os seus clientes, no sentido da aplicação da
presente normativa, notadamente, em relação às pessoas intimadas, notificadas ou que devam comparecer
aos atos judiciais mencionados no inciso I, do Art. 1º, a fim de evitar a aglomeração de pessoas e
possível disseminação do Novo Coronavírus (COVID-19) nas dependências da Subseção Judiciária de
Erechim-RS, bem como quanto à preferência de atendimento por meio telefônico ou eletrônico.

 

Art. 8º Os advogados que necessitarem reservar vagas no estacionamento da Subseção Judiciária, nos
termos da Portaria 2261/2019, por ocasião da realização das audiências locais, deverão fazê-lo por meio do
telefone de atendimento ao público externo (54)3520-2505, até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência
de realização do ato.

 

Art. 9º Fica revogada a Portaria 379/2020 da Subseção Judiciária de Erechim.

 

Art. 10 Esta portaria entra em vigor em 19 de outubro de 2020, nos termos do Art. 1º combinado com o
Art. 6º, ambos da Resolução n.º 47 do TRF4.

 

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

 

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

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Schneider Alves, JUIZ FEDERAL, em
08/10/2020, às 17:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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