Sessão de julgamento da TURMA RECURSAL dos Juizados
Especiais Federais AC/RO, designada para 11/05/2020, às
9h, será por videoconferência – sistema Microsoft Teams
__________________________________________________
Sessão de julgamento da TURMA RECURSAL AC/RO por videoconferência

O Excelentíssimo Senhor Juiz Federal FLÁVIO FRAGA E SILVA, Presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais das Seções Judiciárias do Acre e Rondônia, leva ao
conhecimento das partes, procuradores e demais interessados que a sessão marcada para o dia 11/05/2020, às 09:00 horas, será realizada por videoconferência, conforme
previsto no artigo 5º da Resolução nº 314 CNJ e os termos da Portaria 10113344 da TR/AC, que trata da realização de sessões de julgamento virtuais.

A sessão será realizada através da plataforma tecnológica Microsoft Teams e a Secretaria da Turma Recursal prestará as orientações aos interessados a acessar o sistema Teams, tanto
para sustentação oral, quanto para acompanhar a sessão.

Os advogados que desejarem realizar sustentação oral, deverão solicitar, preferencialmente, sua inscrição por intermédio de mensagem do aplicativo de whatsapp dirigida ao aparelho
celular institucional da Turma Recursal AC/RO nº 069 – 99248-7682. No caso de não ser possível o acesso pelo telefone celular referido, disponibiliza-se para o mesmo fim,
supletivamente, o e-mail : turma.recursal.protocolo.ro@trf1.jus.br. No ato do pedido de inscrição de sustentação oral deverá ser informado os seguintes dados: nome, OAB e
endereço eletrônico do(a) advogado(a) que irá sustentar, número do processo ou item da pauta, nome da parte que representa e nome do Relator.

Porto Velho(RO), 23 de abril de 2020.

Juiz Federal FLÁVIO FRAGA E SILVA
Presidente da Turma Recursal AC/RO

Observação: a Portaria nº 10113344 TR AC/RO está disponível para consulta no site/portal da Seção Judiciária de Rondônia através do link https://portal.trf1.jus.br/sjro/juizado-especialfederal/jef/turma-recursal-ac-ro.htm (copiar e colar o link na barra superior do navegador de internet). Após, selecione a opção AVISOS e a portaria referida.

