
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA
PORTARIA - 6179995

SUSPENDE  O  EXPEDIENTE  EXTERNO  DA  SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE CAMPO FORMOSO NO DIA 29 DE MAIO DE 2018

O Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Campo Formoso/BA, Dr. RAFAEL IANNER SILVA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o constante dos autos do
PAe 0006658-89.2018.4.01.8004,
CONSIDERANDO:
A indefinição quanto ao efetivo encerramento do movimento grevista dos caminhoneiros, o qual ainda afeta o
abastecimento regular de combustível e consequentemente a mobilidade urbana nos municípios integrantes
da jurisdição desta Subseção;
O teor do Despacho PRESI 61771, exarado nos autos do PAe 0010847-25.2018.4.01.8004; 
A Portaria SJBA-CFS-DISUB n° 6173137;
RESOLVE:
I - SUSPENDER o expediente externo na sede da Subseção Judiciária de Campo Formoso no dia 29/05/2018;
II - RESTABELECER o expediente interno na sede da Subseção Judiciária de Campo Formoso a partir do dia
29/05/2018;
III -  COMUNICAR que, não havendo possibilidade de deslocamento, devidamente justificado pelo servidor,
estagiário ou prestador de serviço à sua chefia imediata, a falta poderá ser abonada a critério do Juiz Diretor
desta Subseção Judiciária;
III - INFORMAR que:
a) a prorrogação da suspensão do expediente externo para os dias subsequentes será apreciada diariamente e
dependerá da manutenção da dificuldade de mobilidade urbana ora verificada;
b) fica mantida e garantida a apreciação de ações e/ou medidas de urgência que visem a evitar perecimento de
direito.
III - PUBLIQUE-SE.
        RAFAEL IANNER SILVA
Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Campo Formoso
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Documento assinado eletronicamente por Rafael Ianner Silva, Juiz Federal Diretor da Subseção
Judiciária, em 28/05/2018, às 21:08 (horário de Brasília), conforme art. 1º, 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 6179995 e o código CRC 39CBEDC9.
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