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JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ
Av. Anita Garibaldi, 888 - Bairro Cabral - CEP 80540-901 - Curitiba - PR - www.jfpr.jus.br

PORTARIA Nº 360/2020

Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo
Coronavírus (COVID-19) em razão da classificação de pandemia pela
Organização Mundial da Saúde (OMS).

 

A Excelentíssima Doutora Sayonara Gonçalves da Silva Mattos, MM. Juíza Federal
Substituta na Titularidade Plena da 7ª Vara Federal de Curitiba, Seção Judiciária do Paraná, no uso de suas
atribuições,

 
CONSIDERANDO o agravamento do surto da doença causada pelo contágio do vírus

COVID-19, que alcançou o status de pandemia bem como "Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional", segundo a Organização Mundial de Saúde;

 
CONSIDERANDO a necessidade de colaboração, pelos órgãos públicos, no esforço de

conter a propagação de infecção e transmissão local;
 
CONSIDERANDO a necessidade de preservar a saúde dos jurisdicionados, advogados,

defensores públicos e representantes do Ministério Público Federal, magistrados, servidores, terceirizados,
bem como dos servidores de órgãos públicos que colaboram com o desenvolvimento dos serviços
jurisdicionais da unidade;

 
CONSIDERANDO a Orientação 5072855 da Corregedoria Regional da 4ª Região, de

15/03/2020; a Portaria 302/2020, de 16/03/2020, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, bem como as
determinações da Direção do Foro da Seção Judiciária do Paraná no processo SEI 0001101-
72.2020.4.04.8003;
 

RESOLVE:
 
Art. 1º Estabelecer medidas temporárias no período compreendido entre 19/03/2020 e

30/03/2020 ou até nova deliberação da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região:
 
a) ficam suspensas todas as audiências designadas para o período de 19 a 30/03/2020,

para redesignação oportunamente, se necessário;
 
b) o atendimento ao público no período de 19 a 30/03/2020, das 13h às 18h, será

prestado exclusivamente das seguintes formas: preferencialmente pelo e-mail prctb07@jfpr.jus.br e
alternativamente pelos telefones (41) 3210-1661 e (41) 3210-1660;

 

Publicação Interna em 18/03/2020
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c) determinar, enquanto vigorar esta Portaria, regime de teletrabalho a todos os
servidores da unidade;

 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor em 19 de março de 2020.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por Sayonara Gonçalves da Silva Mattos, JUÍZA FEDERAL
SUBSTITUTA, em 18/03/2020, às 16:48, 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 5076890 e o código
CRC 456B108D.
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