
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO PRESI - 11487220

 
Por meio do Ofício SJBA-DIREF 11015794, complementado pelos Ofícios SJBA-

DIREF 11373833, e 11419184 o MM. Juiz Federal Diretor da Seção Judiciária da Bahia solicita suspensão
de prazos processuais para processos físicos e de atendimento presencial, tendo em vista a realização de
novas etapas da obra  de modernização do sistema de combate a incêndio do Fórum Teixeira de Freitas, na
forma abaixo:

I – o Ofício SJ/BA-Diref  11015794, solicitou a suspensão de prazos processuais para
processos físicos e de atendimento presencial , tendo em vista o atraso na finalização da 1ª etapa da obra, bem
como a 2ª etapa da obra/reforma de modernização do Sistema de Combate a Incêndio:

a) suspensão dos prazos dos processos físicos e do atendimento presencial no período de
1°/9/2020 à 7/10/2020 para a Câmara Regional Previdenciária (CRP), 6ª e 7ª Varas
Federais; e no período de 10/09/2020 à 15/10/2020 para a 8ª Vara Federal, tendo em vista
que a 2ª etapa da obra/reforma de modernização do Sistema de Combate a Incêndio terá o
prazo de execução de 25 dias, acrescido de 8 dias úteis para movimentação patrimonial
(10993128);
b) prorrogação da suspensão dos prazos dos processos físicos e do atendimento presencial
até o dia 09/09/2020 para a 10ª e 11ª Varas, em face do atraso na finalização da 1ª etapa da
obra.

 

II – o Ofício SJ/BA-Diref  11373833, solicitou a suspensão de prazos processuais para
processos físicos e de atendimento presencial nas 3ª e 4ª Varas daquela seccional, no período de 05/10/2020
a 11/11/2020, tendo em vista a 3ª etapa da obra/reforma do sistema de combate a incêndio.

 
III – o Ofício SJ/BA-Diref  11419184, informou que na 3ª etapa da obra/reforma do

sistema de combate a incêndio haverá intervenção simultânea dos 1º e 2º andares do prédio Sede do Fórum
Teixeira de Freitas e solicitou a suspensão de prazos dos processos físicos e do atendimento presencial da 1ª e
da 16ª Varas (ambas instaladas no 1º andar) no período abaixo, bem como a prorrogação do período de
suspensão de prazos processuais e do expediente externo da 7ª vara até dia 16/10/2020.

a) 1ª Vara - de 13/10 a 18/11/2020;
b) 16ª Vara - de 14/10 a 18/11/2020.
 

A Corregedoria Regional deste Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por meio dos
Despachos 11273703 e 11424447 manifestou-se pelo acolhimento dos pedidos formulados.

A Secretaria de Governança, Gestão Estratégica e Inovação – Secge, na
Manifestação 11434115 apresentou as seguintes considerações:

A Resolução Presi 11315077/2020   ampliou para o dia 4 de outubro de 2020, os
prazos de prorrogação previstos nos arts. 1º e 3º da Resolução Presi 10468182,
de 29 de junho de 2020, que estabelece, no âmbito da Justiça Federal de 1º e 2º
graus da 1ª Região, medidas para a retomada gradual dos serviços presenciais,
observadas as ações necessárias para a prevenção de contágio pelo
novo coronavírus (causador da Covid-19) e dá outras providências. 
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novo coronavírus (causador da Covid-19) e dá outras providências. 
Nesses termos, entendo, smj, que a Resolução Resolução Presi 11315077/2020
atendeu parcialmente a solicitação de suspensão e de prorrogação dos prazos
dos processos físicos e do atendimento presencial na SJ/BA até o dia 04/10/2020,
restando, portanto, pendente de atendimento ao pleito tão somente os períodos a
partir do dia 05/10/2020, conforme a seguir demonstrado:

 

Unidade Judicial Período de suspensão

Câmara Regional Previdenciária – CRP 05  a 07/10/2020
6ª Vara Federal 05  a 07/10/2020
7ª Vara Federal 05  a 16/10/2020
8ª Vara Federal 05 a 15/10/2020
3ª e 4ª Varas Federais 05/10 a 11/11/2020
1ª Vara Federal 13/10 a 18/11/2020
16ª Vara Federal 14/10 a 18/11/2020

 

Assim, diante do pedido e dos motivos apresentados pela Diref/BA, da manifestação
favorável da Corregedoria Regional e da manifestação da Secge, acolho o interesse veiculado pelo MM. Juiz
Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária da Bahia e submeto à apreciação do Conselho de
Administração a suspensão do atendimento externo e dos prazos processuais, exclusivamente para os
processos em autos físicos da Câmara Regional Previdenciária e das Varas Federais supracitadas, nos
períodos demonstrados no quadro abaixo, mantidos no período de suspensão a apreciação de ações,
procedimentos e medidas de urgência que visem a evitar o perecimento de direito e convalidados os atos
praticados entre o dia 5 de outubro e a publicação desta Portaria:

 

Unidade Judicial Período de suspensão

Câmara Regional Previdenciária – CRP 05  a 07/10/2020

6ª Vara Federal 05  a 07/10/2020

7ª Vara Federal 05  a 16/10/2020

8ª Vara Federal 05 a 15/10/2020

3ª e 4ª Varas Federais 05/10 a 11/11/2020

1ª Vara Federal 13/10 a 18/11/2020

16ª Vara Federal 14/10 a 18/11/2020

 

À DIGES, para distribuir, por competência regimental ao Presidente da Corte, para
submissão ao Conselho de Administração na sessão do dia 15/10/2020, com urgência.

Dê-se ciência desta decisão ao MM. Juiz Federal - Diretor do Foro da Seção Judiciária da
Bahia.
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Desembargador Federal I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES

Presidente  

Documento assinado eletronicamente por I'talo Fioravanti Sabo Mendes , Presidente do TRF -
1ª Região, em 19/10/2020, às 19:26 (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
11487220 e o código CRC 756D0475.
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