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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA PRESI 412

Convalida Portaria DISUB 05/2015 que prorrogou os prazos
processuais no dia 28/10/2015, em virtude do encerramento
antecipado do expediente na sede da Subseção Judiciária de
Juína/MT.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no
uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o constante nos autos do PAe/SEI 0003927-
13.2015.4.01.8009,

CONSIDERANDO:

a) o encerramento antecipado do expediente na sede da Subseção Judiciária de Juína no
dia 28 de outubro de 2015, tendo em vista o grande volume de água que adentrou as instalações daquela
subseccional em decorrência da tempestade ocorrida, tornando-se necessário o desligamento dos
equipamentos, maquinários e sistemas;

b) a emissão, em caráter excepcional, da Portaria DISUB 05 de 29 de outubro de 2015,
que prorrogou os prazos processuais no dia 28/10/2015 em virtude do encerramento antecipado do
expediente, conforme disposto no art. 184, §1º do Código de Processo Civil;

c) que a Portaria mencionada já produziu efeitos;

d) a manifestação favorável da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região,

RESOLVE:

I – CONVALIDAR, ad referendum do Conselho de Administração, a Portaria DISUB
05 de 29 de outubro de 2015, que prorrogou os prazos processuais no dia 28/10/2015 na Subseção
Judiciária de Juína/MT, em virtude do encerramento antecipado do expediente naquela subseção.

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO
Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por Cândido Ribeiro, Presidente do TRF - 1ª Região,
em 25/11/2015, às 10:43 (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 1460525 e o código CRC EC442E67.
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