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PORTARIA Nº 1680, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018.

 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MAURO SBARAINI, JUIZ FEDERAL
DIRETOR DO FORO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LAJEADO, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO
GRANDE DO SUL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

 

CONSIDERANDO o serviço de manutenção da rede de energia elétrica do
prédio onde está alocada a Subseção Judiciária de Lajeado/RS, programado para o dia 26 de
novembro de 2018, que repercutirá em falta de energia elétrica no período projetado das
12:05 horas até as 16:55 horas do mesmo dia;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 154 da Consolidação Normativa da
Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região, "Incumbe ao Diretor do Foro da
Subseção Judiciária a determinação do fechamento do foro por motivo de força maior, por
meio de portaria que também disporá sobre a suspensão dos prazos processuais",

RESOLVE

Art. 1º. Suspender o atendimento ao público na Subseção Judiciária de
Lajeado, no dia 26 de novembro de 2018;

§ 1º Os prazos processuais ficarão suspensos durante o dia 26 de novembro
de 2018.

Art. 2º. Os pedidos urgentes que impliquem perecimento de direito ou em
risco à liberdade de locomoção, apresentados das 11:00 horas às 19:00 horas, serão
conhecidos pelo Juiz competente da Subseção Judiciária de Lajeado, através de plantão
local, cabendo ao interessado contactar o servidor plantonista através do telefone (51)
99216-0740.

Art. 3º. Depois das 19 horas, os pedidos urgentes serão conhecidos em
regime de plantão judiciário normal.

Art. 4º. Seguirá em normalidade o funcionamento do sistema Eproc.

Art. 5º. Fica a Direção do Foro desta Subseção encarregada de encaminhar
cópia desta Portaria à Corregedoria Regional (art. 154, parágrafo único, da Consolidação
Normativa), à Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, e as Secretarias das
Varas de providenciar o cadastramento da suspensão dos prazos no sistema Eproc.

Art. 6º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por Mauro Sbaraini, Juiz Federal, em
26/11/2018, às 12:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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