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JUSTIÇA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Rua Bento Gonçalves, nº 455-D - Bairro centro - CEP 96400-201 - Bagé - RS - www.jfrs.jus.br 

DECISÃO

As Decisões 5414696 e 5438137,  diante da classificação da região de Bagé em bandeira
preta, em dezembro de 2020 e janeiro de 2021, no Modelo de Distanciamento Controlado do Estado do Rio
Grande do Sul para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, suspenderam as atividades presenciais
na Subseção no período de 14 a 18 de dezembro de 2020 e a partir de 07 de janeiro de 2021, enquanto
perdurou a classificação da região de Bagé em bandeira preta.

A partir de 12 de janeiro de 2021, a região de Bagé passou a ser classificada em bandeiras
mais brandas (vermelha ou laranja), permitindo, assim, a retomada das atividades presenciais.

Contudo, decisão do governo do Estado do Rio Grande do Sul colocou todo o estado em
bandeira preta a partir de 27 de fevereiro de 2021 (Governo coloca todo RS em bandeira preta).  Com efeito,
conforme Relatório da Seção de Saúde da JFRS (documento 5500282) "Diante do crescimento exponencial de
contágio de coronavírus e do pico de internações em leitos hospitalares, o que já levou ao esgotamento de
UTI's em algumas regiões o Governo do Estado anunciou  medidas adicionais na noite de 25/02/2021."

Assim, a partir dos fundamentos expostos na manifestação da Seção de Saúde da JFRS de
21 de fevereiro de 2021 (documento 5495873), reiterados no Relatório 5500282, bem como do detalhamento
já realizado na Decisão 5414696, e com fulcro, novamente, no artigo 13 da Resolução n.º 47/2020 da
Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com o objetivo de zelar pela preservação da saúde da
população em geral, das partes, dos operadores do Direito e do público interno desta Subseção Judiciária, é
caso de nova suspensão das atividades presenciais na Subseção.

Determino, portanto, a suspensão das atividades presenciais, no prédio-sede da
Subseção Judiciária de Bagé, a partir de 01 de março de 2021, pelo período em que perdurar a
classificação da região de Bagé em bandeira preta no Modelo de Distanciamento Controlado do Estado
do Rio Grande do Sul.

Suspendo, em função disso, a determinação de permanência de servidor no prédio-sede para
atendimento ao público externo.

Excepcional atendimento presencial que se faça necessário deverá ser previamente agendado
pelas vias remotas de atendimento (telefones (53) 3240-4000 e (53) 99148-2933, e-mail rsbagcap@jfrs.jus.br
e Sistema de Agendamento de Atendimento - https://portal.jfsc.jus.br/agenda/aberto/agendamento.xhtml?
sede=2).

Advindo a reclassificação da região em bandeira mais branda, as atividades deverão ser
retomadas, independentemente de nova decisão, sempre observadas as cautelas relacionadas à prevenção da
Covid-19, com preferência aos atos realizados à distância conforme determinações da Presidência do TRF4 e
da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região.

Comunique-se à Corregedoria Regional, à Direção do Foro da SJRS e à Presidência do
Tribunal.

Dê-se ciência desta decisão à OAB e aos demais órgãos interessados, encaminhando-lhes
cópia desta decisão.

Encaminhe-se para divulgação no site da Justiça Federal do Rio Grande do Sul.

Documento assinado eletronicamente por Everson Guimarães Silva, JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO,
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em 26/02/2021, às 18:14, 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 5503575 e o código CRC 80250E79.
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