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SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

PORTARIA SJMG-DIREF - 6173077

suspensão do expediente interno e externo e dos prazos processuais na
Seção Judiciária de Minas Gerais no dia 28 de maio de 2018

A Diretora do Foro da Seção Judiciária de Minas Gerais, SIMONE DOS SANTOS
LEMOS FERNANDES, no uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o constante nos
autos do PAe SEI 0012234-51.2018.4.01.8008

CONSIDERANDO:
O movimento grevista dos caminhoneiros, que impactou de forma negativa no transporte

público e trouxe dificuldades de abastecimento dos veículos particulares, dificultando o deslocamento dos
servidores, terceirizados, estagiários, advogados e partes até a sede da Seção Judiciária de Minas Gerais;

As notícias veiculadas nos meios de comunicação, que trazem incertezas quanto à
normalização da situação no dia 28 de maio de 2018, sugerindo a persistência do movimento;

A deliberação da Presidência do Tribunal Regional Federal  a respeito da possibilidade
de suspensão dos expedientes externos e internos nas Seções Judiciárias, por deliberação dos respectivos
Diretores do Foro;

A decretação de ponto facultativo e a suspensão do expediente em vários órgãos públicos
com sede nesta Capital;

RESOLVE:
I - SUSPENDER o expediente interno e externo da Justiça Federal, Seção Judiciária de

Minas Gerais, no dia 28 de maio de 2018, mediante compensação, nos termos do despacho 6172981,
prolatado nesta data pela Presidência do Tribunal Regional Federal nos autos do PAe SEI SEI 00010847-
25.2018.4.01.8000;

II - RECOMENDAR a realização de audiências já marcadas, cuja conveniência será
decidida pelos magistrados responsáveis por sua condução;

III - ESTABELECER que os procedimentos e medidas urgentes, que envolvam
perecimento de direito, sejam promovidos pelos magistrados e servidores plantonistas, conforme escala
própria;

IV - INFORMAR que a prorrogação da suspensão do expediente para os dias
subsequentes será apreciada diariamente, de acordo com avaliação da dificuldade de mobilidade urbana e
informada às 18:00 do dia anterior;

V - ORIENTAR aos Juízes Diretores das Subseções que deliberem, no âmbito de sua
competência, acerca da suspensão do expediente na localidade, de acordo com as dificuldades
encontradas.

PUBLIQUE-SE
SIMONE DOS SANTOS LEMOS FERNANDES

Juíza Federal Diretora do Foro.
documento assinado digitalmente.

Documento assinado eletronicamente por Simone dos Santos Lemos Fernandes, Diretora do Foro,
em 27/05/2018, às 22:53 (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
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