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SUMÁRIO

PRESIDÊNCIA

PORTARIA/PRESI/600-31 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2009.

Suspende expediente da Seção Judiciária 
da Bahia na sexta-feira que antecede o 
carnaval, dia 20/02/2009.

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL REGIO-
NAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso das suas atribui-
ções legais e tendo em vista o que consta do Expediente Adminis-
trativo 2009/239 – BA, 

CONSIDERANDO:
a) os transtornos por que passa a sede da Seção Judiciá-

ria da Bahia relativos a seu funcionamento, em face das comemo-
rações alusivas ao Carnaval;

b) a decisão dos demais órgãos públicos que funcionam 
no Centro Administrativo daquela localidade de não funcionarem 
na sexta-feira que antecede o Carnaval;

RESOLVE:
I – Suspender, ad referendum do Conselho de Adminis-

tração, mediante compensação posterior, o expediente na sede 
da Seção Judiciária do Estado da Bahia, no dia 20 de fevereiro 
de 2009.

II – Manter, no dia, a apreciação de ações, procedimentos 
e medidas de urgência que visem a evitar perecimento de direito.

III – Determinar que a Diretoria do Foro da Seccional provi-
dencie para que se efetue a compensação de que trata o item I.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Juiz TOURINHO NETO
Presidente em exercício

PORTARIA/PRESI/600-32 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2009.

Suspende o expediente externo e os prazos 
processuais na Subseção Judiciária de 
Divinópolis, Estado de Minas Gerais.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 
DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso das suas atribuições legais e ten-
do em vista o que consta do Processo Administrativo 868 /2009 
– TRF1,

CONSIDERANDO:
a) a execução dos serviços de revestimento do piso e 

adaptação de áreas da Subseção Judiciária de Divinópolis, Esta-
do De Minas Gerais;

b) a necessidade de remanejamento de processos, mobili-
ário e equipamentos em virtude da obra;

b) a inexistência de prazo hábil para que a solicitação seja 
submetida ao Conselho de Administração;

RESOLVE:
I – SUSPENDER, ad referendum do Conselho de Adminis-

tração, o expediente externo e os prazos processuais da Subse-
ção Judiciária de Divinópolis, Estado de Minas Gerais, no período 
de 16 a 20 de fevereiro de 2009. 

II – MANTER, durante o período, a apreciação de ações, 
procedimentos e medidas de urgência que visem a evitar pereci-
mento de direito.

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN

Presidente
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