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PORTARIA Nº 251/2021

Suspende a prática de atos judiciais e administrativos na forma presencial ou
semipresencial, no âmbito de competência da 2a Vara Federal da Subseção
Judiciária de Lajeado, em face da elevação do potencial risco de
contaminação pelo COVID-19 para bandeira preta - risco altíssimo.

OS JUÍZES FEDERAIS DA 2A VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA
FEDERAL DE LAJEADO, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO a indicação de alteração do risco de contaminação pela COVID-19
para bandeira preta - risco altíssimo, na região do município de Lajeado;

CONSIDERANDO que a retomada de atividades presenciais ou semipresenciais poderá
ser objeto de modulação, consoante artigo 13 da Resolução TRF4 nº 47/2020 (doc. 5305610), caso as
condições sanitárias assim o recomendem;

CONSIDERANDO que o fenômeno pandêmico COVID-19 caracteriza força maior para
os magistrados, servidores, estagiários, colaboradores, procuradores e jurisdicionados;

RESOLVEM:

Art. 1º Cancelar a prática de atos judiciais e administrativos na forma presencial ou
semipresencial, salvo os serviços essenciais, no âmbito de competência da 2a Vara Federal da Subseção
Judiciária Federal de Lajeado enquanto permanecer a classificação do risco de contaminação pela COVID-
19 em bandeira preta - risco altíssimo, na região do município de Lajeado, preliminarmente divulgada pelo
Governo do Estado do Rio Grande do Sul na sexta-feira anterior à data designada para realização do ato,
independentemente de eventual reclassificação posterior em virtude de recurso apresentado pelo
Município de Lajeado.

Parágrafo 1º. As atividades presenciais já designadas para datas futuras ficarão, por ora,
mantidas, aguardando-se a confirmação do tipo de bandeira (risco) que será definida pelo Governo do
Estado.

Parágrafo 2º. No caso de classificação do risco de contaminação pela COVID-19 em
bandeira amarela, laranja ou vermelha, anunciada, preliminarmente, pelo Governo do Estado na sexta-feira
anterior à data designada para realização do ato, as atividades presenciais ficam automaticamente
restabelecidas.

Parágrafo 3º. Os prazos processuais continuam fluindo normalmente durante a
suspensão.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Comunique-se à Corregedoria Regional, Direção do Foro da Seção Judiciária do
Rio Grande do Sul e Direção do Foro da Subseção Judiciária de Lajeado.

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

Documento assinado eletronicamente por Mauro Sbaraini, Juiz Federal, em 24/02/2021, às
15:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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