
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA PRESI - 10435540

Institui o Comitê de Gestão de Crise, responsável pela implementação e
pelo acompanhamento das medidas de retorno gradual ao trabalho
presencial no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO , no
uso de suas atribuições legais e regimentais,

 
CONSIDERANDO:
 
a) a Resolução CNJ 322, de 1º de junho de 2020, que estabelece, no âmbito do Poder

Judiciário, medidas para a retomada dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para a
prevenção de contágio pelo novo coronavírus (causador da covid-19), e dá outras providências, em especial o
seu art. 6º, que estabelece que: "Os tribunais deverão criar grupos de trabalho para implementação e
acompanhamento das medidas de retorno gradual ao trabalho presencial, a serem compostos por magistrados
de primeiro e segundo graus de jurisdição e por servidores, devendo se reunir periodicamente e,
preferencialmente, por videoconferência";

b) o disposto no art. 6º da Resolução Presi 10235089, de 12 de maio de 2020, que
prorrogou, por prazo indeterminado as medidas de prevenção e redução dos riscos de disseminação e
contágio pelo novo corononavírus (causador da covid-19), incluindo o regime de trabalho remoto,
regulamentadas pelas Resoluções Presi 9985909, de 20 de março de 2020, e  10164462, de 28 de abril de
2020;

c) a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurarem
condições mínimas para sua continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados,
agentes públicos, advogados e usuários em geral;  

d) a necessidade de se estabelecer um planejamento de retorno gradual às atividades
presenciais, observados os critérios estabelecidos por autoridades médicas e sanitárias, para que sejam
garantidas as condições adequadas de segurança sanitária para todos — magistrados, servidores, advogados,
procuradores, estagiários, terceirizados, jurisdicionados e quaisquer cidadãos que necessitem transitar pelas
dependências da Justiça Federal da 1ª Região;

e) que a Justiça Federal da 1ª Região dispõe de sistemas e instrumentos necessários para
que a quase totalidade do trabalho judicial e administrativo seja realizada de forma remota, incluindo-se
a realização de sessões de julgamento em ambiente eletrônico, de processos  administrativos e judiciais,
na modalidade não presencial, em sessão virtual, ou na modalidade de sessão presencial com suporte em
vídeo, conforme Resoluções Presi 10081909, de 7 de abril de 2020, e 10118537, de 27 de abril de 2020;

f) que as medidas já adotadas pela Justiça Federal da 1ª Região de prevenção da
disseminação do novo coronavírus  e, por consequência, da covid-19, de forma a evitar contaminações em
grande escala, restringir riscos e preservar a saúde do público interno e externo, sem prejuízo à continuidade
da prestação jurisdicional, tem demonstrado elevados índices de produtividade, conforme dados estatísticos
disponibilizados no portal do TRF 1ª Região; 

g) que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região realizou consulta ao Ministério da Saúde
e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, solicitando informações técnicas e sanitárias, e, ainda, ao
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, à Procuradoria Regional da República da 1ª Região, à
Procuradoria da Fazenda Nacional da 1ª Região, à Defensoria Pública da União, à Advocacia-Geral da União
e à Procuradoria Regional Federal, solicitando sugestões, em âmbito nacional ou estadual, aplicáveis
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às unidades da Federação que integram a jurisdição do TRF 1ª Região, que possam vir a somar aos esforços
da Justiça Federal da 1ª Região no sentido de manter a atividade jurisdicional, observadas as condições para
sua continuidade, sem prejuízo da saúde de seus operadores;

 
RESOLVE:
 
Art. 1º FICA INSTITUÍDO grupo de trabalho denominado Comitê de Gestão de Crise,

responsável pela implementação e pelo acompanhamento das regras de segurança sanitária e das medidas de
retorno gradual ao trabalho presencial, observadas as ações necessárias para a prevenção e redução do risco
de contágio pelo novo coronavírus, causador da covid-19, no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região.

Parágrafo único. O Comitê de Crise, ora instituído, será mantido enquanto durar a situação
de risco de contágio pelo novo coronavírus nas localidades de atuação da 1ª Região.

Art. 2º O Comitê de Crise terá a seguinte composição:

 

I –  Desembargador Federal Marcos Augusto de Souza Coordenador-geral

II – Juiz Federal Cleberson José Rocha, secretário-geral da
Presidência Vice-coordenador-geral

III – Juiz Federal Newton Pereira Ramos Neto, em auxílio à
Corregedoria Regional Membro

IV – Carlos Frederico Maia Bezerra, diretor-geral da Secretaria
do Tribunal

Coordenador técnico
operacional

V – Ionice de Paula Ribeiro, diretora da Secretaria de
Benefícios Sociais e Saúde Membro

VI – Estela Maria Barbosa Cruz, diretora da Secretaria de
Gestão de Pessoas Membro

VII – Maria Cristina Turnes, diretora da Secretaria de Gestão
Administrativa Membro

VIII – Lúcio Melre da Silva, diretor da Secretaria de Tecnologia da
Informação Membro

IX – Wânia Marítiça Araújo Vieira, diretora da Secretaria de
Governança, Gestão Estratégica e Inovação Membro

X – Clécio Martinelli França, Diretor da Coordenadoria de
Inteligência e Segurança Institucional Membro

XI – Ana Alice Siqueira Santos Carvalho, diretora da Divisão de
Assistência à Saúde

Coordenadora de segurança
sanitária

XII – Cristiane Afonso Balieiro, diretora da Divisão de Saúde
Ocupacional Membro

 

§ 1º O Comitê de Gestão de Crise poderá solicitar a participação de outros magistrados e
servidores para o desenvolvimento de suas atividades.

§ 2º Atuará no apoio administrativo ao Comitê a servidora Mara Lúcia Martins de Araújo,
da Divisão de Modernização Administrativa e Produção Editorial – Dimpe/Secge, que será responsável pelos
trabalhos relativos a agendamento de reuniões, elaboração de pautas e atas de reunião, relatórios,
consolidação de dados e estatísticas, elaboração e expedição de documentos, além de outras atribuições
correlatas que lhe forem atribuídas por seu coordenador-geral.

Art. 3º As associações de magistrado e de servidores, bem assim os sindicatos da
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categoria, se assim o desejarem, poderão atuar como consultores do Comitê, podendo apresentar sugestões
de medidas que visem à retomada das atividades presenciais nas unidades jurisdicionais e administrativas da
Justiça Federal da 1ª Região, de forma gradual e sistematizada, observadas as medidas de segurança de
prevenção ao contágio da covid-19.

Art. 4º Fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação desta
Portaria, para que o Comitê de Gestão de Crise apresente regras de biossegurança, com base em informações
técnicas da área de saúde do Tribunal e dos competentesórgãos públicos, que permitam o retorno gradativo
às atividades presenciais no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região, que se dará em fases sucessivas, iniciando
com a fase preliminar, de modo a resguardar a saúde de magistrados, servidores, colaboradores e público
externo.

§ 1º As regras de biossegurança deverão levar em conta a grande extensão da Justiça
Federal da 1ª Região e as diferentes realidades de sua jurisdição, bem assim as consultas realizadas a órgãos
de saúde e a órgãos essenciais à função jurisdicional do Estado.

§ 2º O Comitê deverá zelar pela permanente atualização das regras de biossegurança, tendo
em vista os diferentes cenários e quadros de evolução da pandemia em cada localidade.

§ 3º Iniciada a fase preliminar do retorno gradativo às atividades presenciais, deverá o
Comitê avaliar os seus impactos e indicar à Presidência do Tribunal as fases subsequentes, bem assim o
percentual de pessoas que deverão retornar em cada uma delas.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Desembargador Federal I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES 
Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por I'talo Fioravanti Sabo Mendes , Presidente do TRF -
1ª Região, em 30/06/2020, às 18:43 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
10435540 e o código CRC ACBAF37B.
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