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JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ
Av. Desembargador Edmundo Mercer Junior, 230 - Bairro centro - CEP 84261-010 - Telêmaco Borba - PR - www.jfpr.jus.br

PORTARIA Nº 319/2020

Estabelece medidas preventivas, de caráter temporário, com base nas
orientações da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4a Região
(doc.5074025), com o intuito de evitar aglomeração de pessoas e conter a
propagação do vírus causador da COVID-19, no fórum da Justiça Federal
da Subseção Judiciária de Telêmaco Borba/PR e na UAA de Ibaiti/PR.

O DR. EMANUEL ALBERTO SPERANDIO GARCIA GIMENES, Juiz
Federal Substituto na Titularidade Plena da Subseção Judiciária de Telêmaco Borba e de
UAA/IBAITI - Seção Judiciária do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

 

C O N S I D E R A N D O

 

A pandemia causada pelo Covid-19, reconhecida recentemente pela Organização
Mundial de Saúde, e o seu alto potencial de disseminação e a necessidade e importância de se
adotar medidas preventivas para reduzir-se o risco e evitar-se o contágio em grande escala;

A circulação diária de um razoável número de pessoas nas dependências do fórum
da Justiça Federal de Telêmaco Borba/PR e da Unidade Avançada de Atendimento em Ibaiti/PR

O teor da Portaria nº 3/2020, da Justiça Estadual da Comarca de Ibaiti/PR, com a
qual foram adotadas medidas visando à prevenção e à contenção da propagação do vírus em
resposta à emergência de saúde pública (restrição à circulação de pessoas no ambiente interno
do Fórum);

Que a Unidade Avançada de Atendimento em Ibaiti/PR se localiza no interior do
Fórum Estadual;

As orientações da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 4a Região (doc.
5074025),

 

R E S O L V E:

 

Art. 1º - Cancelar as AUDIÊNCIAS e PERÍCIAS designadas, para o período
compreendido entre 18/03 a 30/3/2020, em Telêmaco Borba (PRTEB01) e em Ibaiti/PR
(PRIBTUA14). Para os casos de perecimento de direito, ou prescrição, bem como outros casos
que o magistrado da unidade considere urgente, as audiências e perícias poderão ser mantidas,
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desde que obedecidas as determinações contidas nas orientações da Corregedoria (doc.
5074025).

Art. 2º. Na Unidade Avançada de Atendimento de Ibaiti/PR, suspender o
atendimento ao público, com exceção dos processos com urgência, no período de 16/03/2020 a
30/03/2020, ressaltando que esse período poderá ser abreviado ou estendido, conforme verificação
da efetiva necessidade da medida. O Atendimento aos advogados e ao público em geral será feito,
via telefone, pela Secretaria (UAA/IBAITI ou Telêmaco Borba/PR), exceto quando necessária a
entrega de algum documento cuja obtenção não possa ser feita pelo EPROC (ex. RPV ou alvará de
levantamento de valores).

Art. 3º. Cada unidade (Telêmaco Borba/PR e Ibaiti) deverá manter informativo
afixado nas suas dependências externas, contendo o(s) telefone(s) e email(s) de contato, caso opte
por reduzir o horário ou fechar o atendimento ao público

Art. 4º. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção do Foro e, se necessário,
mediante consulta à Corregedoria-Regional.

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

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

Documento assinado eletronicamente por Emanuel Alberto Sperandio Garcia Gimenes, Juiz
Federal Diretor do Foro, em exercício, em 16/03/2020, às 17:13, 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 5074028 e o código
CRC B9AA7AFE.

 

0001122-48.2020.4.04.8003 5074028v3

 


