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4º Andar-Ala Oeste

PORTARIA Nº 1295/2020

O Dr. Roberto Schaan Ferreira e o Dr. Ricardo 
Humberto Silva Borne, Juiz Federal e Juiz Federal 
Substituto, respectivamente, na 11ª Vara Federal e na 
Central de Execução Penal de Subseção Judiciária de 
Porto Alegre, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, 
no uso de suas atribuições legais e normativas de 
gestão administrativa e jurisdicional da unidade, 
visando nova ampliação das datas anteriormente 
aprazadas as Portaria nº 471/2020 e seu Aditivo, 
Portarias nºs 737/20 e 825/2020 e a 990/20.

CONSIDERANDO as diretrizes estabelecidas pela Resolução CNJ 322/2020 e a 
faculdade disposta no artigo 2º, § 2º, que atribui aos presidentes dos tribunais a autorização para a 
retomada das atividades presenciais nas unidades jurisdicionais e administrativas, de forma
gradual e sistematizada, observada a implementação de medidas de biossegurança;

CONSIDERANDO os dados apresentados pelo Ministério da Saúde e pelas 
Secretarias e Comitês de Saúde dos Estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná,
especialmente desde a 25ª Semana Epidemiológica, e a análise correlacionada desses dados sobre 
casos confirmados da COVID-19, casos de óbito e taxa de ocupação de leitos de Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI), e a gradativa retomada das aulas prevista para os Estados da Região Sul;

CONSIDERANDO que os órgãos jurisdicionais e administrativos de Primeiro e 
Segundo Graus da Justiça Federal da 4ª Região dispõem, via Sistema de Processo Judicial 
Eletrônico da Justiça Federal da 4ª Região (EPROC) e módulo SEI Julgar do Sistema Eletrônico 
de Informações, das modalidades telepresencial e virtual para realização de sessões de julgamento, 
audiências e fóruns de conciliação, bem como outras atividades judiciárias;

CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade jurisdicional e a 
necessidade de se assegurar condições mínimas para sua continuidade, compatibilizando-a com a 
preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e usuários em geral 
(CRFB, artigos 5º, incisos XXXV e LXXVIII, 37, caput, 93, XIII e 196);

CONSIDERANDO as periódicas avaliações da realidade regional apresentadas 
no âmbito do fecundo diálogo interinstitucional mantido por este Tribunal com os Magistrados 
Federais de Primeiro e Segundo Graus da 4ª Região, os Diretores dos Foros das Seções
Judiciárias, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Advocacia-Geral da União, a Defensoria Pública 
da União, a Procuradoria da Fazenda Nacional, o Ministério Público Federal, as Associações dos 
Juízes Federais (nacional e seccionais), os Sindicatos dos Servidores Públicos Federais do Poder 
Judiciário no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, bem como os titulares das 
Diretorias, Secretarias, Divisões, Assessorias, Médicos desta Corte e das Seções Judiciárias;

CONSIDERANDO que o artigo 1º, Parágrafos 1º e 2º,da Resolução nº 47/2020 
prevê a retomada, gradual e sistematizada, das atividades presenciais e a reabertura dos prédios da 
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Justiça Federal da 4ª Região em  19 de outubro de 2020;

RESOLVEM:

1 . Ratificar todas as determinações dadas nas portarias e aditivo acima nominados, ampliando os 
prazos das suspensões neles referidos para a data de 30/11/2020, com exceção da realização de
audiências.

2 . Com a autorização da Corregedoria retomar de forma gradual a realização de audiências virtuais 
e/ou semi-presenciais nesta Unidade, priorizando aquelas que foram desmarcadas durante a 
pandemia, bem como as de REUS PRESOS, respeitando todas as orientações de prevenção dadas 
pela Direção do Foro e a Seção médica.  Deverá ser feitas a comunicação antecipada da realização 
das audiências à Direção do Foro, informando as datas e horários respectivos para as providencias 
cabíveis. Deverá, ainda, ser relacionada a nominata dos envolvidos, seja de forma virtual ou 
presencial e todas as diligencias já realizadas para o ato jurisdicional, inclusive juízes, membros do 
MPF, DPU, advogados de defesa e servidores/estagiários de apoio.

3 . Quanto as apresentações em Secretaria através do sistema de acompanhamento processual -
SIAPE restam suspensas até 30/11/2020, sem nenhum prejuízo as partes rés/executadas, as quais 
terão seus comparecimentos justificados pela Secretaria quando da retomada dos mesmos através de 
agendamento prévio.

4. Quanto as prestações de serviços à comunidade - PSC, ficam respaldados por esse Juízo os não-
comparecimentos aos locais/entidade que estejam fechados, como é no caso de escolas públicas, 
creches e asilos, sem prejuízo aos réus/executados que não tem como prestá-los enquanto perdurar a 
pandemia no RS.

5. Ficam autorizados aqueles prestadores que tiverem como prestar as suas horas em locais/entidades
que já estejam abertos e que possam recebê-los normalmente. Atentem que as horas prestadas 
deverão ser enviadas a esta Unidade através do sistema eletrônico - SISCOPEN e/ou e-mail 
rspoacep@jrs.jus.br.

6.  Quanto aos pagamentos das prestação pecuniárias/multa penal estes deverão ser retomados 

imediatamente a partir da publicação desta Portaria e recolhidos da forma mais expedita possível 
junto a rede bancária. Os casos que a parte ré/executada não tiver condições de realizar estes 
pagamentos deverão ser informados nos autos, que serão analisados individualmente.

7. Quanto ao atendimentos aos monitorados (COLOCAÇÃO/RETIRADA/MANUTENÇÃO) em 
relação aos equipamentos eletrônicos - tornozeleiras - estes deverão ser realizados na Central de 
Execução Penal com agendamento prévio pela Diretora de Secretaria, através dos telefones e e-mails 
da Unidade e, deverá ser solicitado o apoio e acompanhamento ao Grupo Especial de Segurança -
GES sempre que se fizer necessário.

8. A presente Portaria nº 1295/2020, deverá ser afixadas e lá permanecer pelo prazo de 90 dias no 
átrio da Secretaria e junto à Portaria de acesso do Prédio-Sede da Seção Judiciária de Porto Alegre, 
remetida para Direção do Foro da SJ/RS, Corregedoria, ao Setor de Comunicação Social solicitando 
seja publicada no Portal da SJ/RS; deverá, ainda, ser enviada a todas as Subseções Judiciárias que 
têm competência criminal, bem como deverão ser enviadas às entidades conveniadas, MPF, DPU, 
PF, entre outros, dando ampla divulgação. Deverá ser enviadas por e-mail a todas as entidades 
conveniadas com a SJ/RS no SISCOPEN.

9. Esta Portaria nº 1295/20 desta Unidade 11Vara Federal e Central de Execução Penal entrará em 
vigor a partir da data de sua publicação no DEA.

Página 2 de 3SEI/TRF4 - 5334950 - Portaria

27/10/2020https://sei.trf4.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_orig...



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

Documento assinado eletronicamente por Roberto Schaan Ferreira, JUIZ FEDERAL, em 
22/10/2020, às 11:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Humberto Silva Borne, JUIZ

FEDERAL SUBSTITUTO, em 26/10/2020, às 11:10, 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 5334950 e 
o código CRC E1A01439.
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