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PODE~ JOOICIARlO 

.JUSTIÇ.... froERAl DE SAN TA CAlARINA 


_N~ l'<:JNo. 107- Cenlro- fbbo»<:4lSC fonot: I~ 3:U1 ·~ · ...--l!!I;qoybr 


PORTARIA N- 373, DE 12 O[ n : VEREIRO DF. 211 10. 

o .IUlZ n : DERAl.. IlIKETOR DO FORO IlA SEÇÃO JUDICIÁRIA D[ SANTA 
CA'I'ARINA, no uso de suas ntribui"ões leguis: 

• 
CONSlDF.RANOO os tel'TJ\OS da Lei n°. 11.41912006. que dispõe sobre ti 


infOl'lll3liZJIÇlIo do processo judicial, aliem o Códib'O de I'roccsso Ch'il e dá OUlra.~ 


providências: 

CONSIIlERANOO os ICnnos da Rl:SOluçoo n", 6412009 da rre;idência do ', RI'''' 

Região. que di sp6c sobre li implantação do rroce:.:so Eletrônico Ven;ào 2 (Vl) no 

âmbito da Justiça Federal de '0 e 2° grous da 4' Região: . 

CONSIIlERANn o . exigi r o J'>roc::~'SSO Eletrônico (V2) que os operadores do din;ilO 

(Advogadosll'rocuradoreslOclegadoslctc.) sinalizem quando do ~jui7.(lmcnIO da ação 

se o caso é de: ser submetido a ServidorlMagislrado plantonista sob pena de o sistema 

considerar reilo de andamento em hor.Irio de expediente notmal; 


RfSOLVl: 

Ari. ' ., Dar con~imenlo 00;; operadores do direito 
(Ad\'ogadoslProcuradorcslDekgadosr'dC.). utuantes na Seção Judiciária de Santa Catarina da 
necnsidadc de. no ingresso de ações a serem apreeiadM em ~gilm' de plantoo, sinal i7M na 
tela "remeter proc~ ao planl1lo~ c, depois de ajuizada eletronicamente a ação. eontalat. 
imediatamente. o servidor plantonista do ~Spel.!tiva Sub:sel;lkJ Judiciária. através do telefone 
de planli1o. p.lra que este tenha ciência c dê inicio aos trâmites de praxe: 

§ 1° Tratando-se. de mera pctiçlkJ. relativa a açilo já ajui7.ada.. o sistema nllo pcnnitirá . 
sinaJi:uu- eletronicamente o regime de plantA0. de"endo. llCSSt: caso. após o 
peticionamento eletrônico. ser contatado o servidor phUltOl1ista. 

§ 2" Os telefollCS do plant30 das Subscçõc:s Judiciárias eatarinenses estio afixados 
nos prédios das Subseções Judiciárias, bem ao;sim constam no sitio 
h!lp;//www.ifsçju.~.hr. link "plantão". I 

An. 2". Dúvidas accn;a de cventual ausência d~ cadastro da parte intcml....wa em 
ajuizar ou peticionar em regime de plantão no sislema do Processo Eletrônico poderão ser 
dirimidas diretnrroo"nte com o servidor plantonista 
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Art. .l", ConsoanTe art. 432 dil COrlSOlid:lção NormaTiva da Corrcg.--dorii1·Gcr~1 da 
Justiça Fedl-ral da 4" Rcgi!io. o planTão da Justiça Fedcral de I" Instância destina-se 00 exartl('d,,, 

I - comunicaçao de pri sllo em nagrame e pedido de habeas rorpus em qllt: ligumr 
corno coaTora autoridade fcdel3l. diante de risco ou perigo de limitaçllo da liberdade 
<X ir t vir; 

• 
I I - requerimemo para 1'l".I1i7.i11,'ão urgenle de tx~ de corpo de dd'To; 

111 - pedidos de co~ de liberdade provisória, pedidos de liberdade cm caso de 
prisão civil c il1Cidcnl~'S criminais de comprovada urgência; 

IV - pedi<los de busca domici1illf c aprcensllo: 

v - representação do MinisTério PUblico ou de autoridade policial visando i 
<.k.-crclaçlo de prisão pre\'cntiva ou temporária; 

VI - pedidos de medida urgwtc. que ...isem a prevenir 0\1 a e,-itar pcrocimcnlo de 
direito: • 

VII - pc.'llidos di' quebrn de sigi lo tclelOnico. fiscal ou bancário. dl'SdC que não 
possam ser aprecia<los em dia de expediente. 

An. 4". A ediçAo desta Portaria de,·cril ser comunicada. 110 Diretor do Foro das 
Sub!>cçOC:s Ju<lidárias a quem compete 00 imbito de -sua juri!idição ampla dh·ulgação por 
oficio ou meio que cntcn<lCT Ot:ccssirio. a) 11 PresidCncia Se.:cional da Ordem dos Advogados 
do Brasil: b) às I'rocurodori llS Federais.. da fazenda Nocional. União ~·cdcrul . e Instituto 
Nacional do Seguro Social: c) li Procuradoria da Rcp(tblica; d) â [)cfensoria Pública c c) às 
Delegacias da Policia Federal das cida<les jurisdicionadas. 

Parágraro único. Esta Ponaria deverá ser afixadu no saguão do prédio das Subseções 
Judiciárias e ~ncaminhada par.. publicaç§o eletrônica. 

I'UHLIQlJE.SE. RE(; ISTRU7E. 

JUi~Alcides Vcttorvzi 
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