
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

PORTARIA - 6265506

Altera  o  horário  de  expediente  forense  no  âmbito  das  Turmas
Recursais dos Juizados Especiais do Maranhão, nos dias 22 e 27 de
junho de 2018.

O Juiz Federal RODRIGO PINHEIRO DO NASCIMENTO, MM Coordenador das Turmas Recursais dos
Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições
legais, 

CONSIDERANDO:

a) a Portaria STF 86, de 1º de junho de 2018, que define o expediente da Secretaria do
Supremo Tribunal Federal e o atendimento externo nos dias 22 e 27 de junho de 2018;
                            b) a Portaria STJ/GP 146, de 7 de junho de 2018, que define o expediente da
Secretaria Superior Tribunal de Justiça e o atendimento externo nos dias 22 e 27 de junho de 2018;

c) a Portaria 6249817, de 12 de junho de 2018,  que altera o horário de expediente
forense no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região, nos dias 22 e 27 de junho de 2018;
                             d) a manifestação favorável da Corregedoria Regional da 1ª Região à redução de
horário nos dias de jogos do Brasil na Copa Mundial,

                               RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR o horário de funcionamento das Turmas Recursais dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Maranhão, nos dias de jogo da Seleção Brasileira
na Copa do Mundo 2018 para turno único, considerado o horário oficial de Brasília, na forma que se
segue:
                             I – Dia 22 de junho de 2018, das 13h30 às 19hs.
                             II – Dia 27/06/2018, das 07h30 às 13h.

Art. 2º A Secretaria Única das Turmas Recursais e Relatorias deverão informar por
meio da Diretoria do Foro, a compensação integral do horário, - dias da compensação e sua efetivação,
em 60 (sessenta) dias.

Art.  3º  Ficam  prorrogados  para  o  próximo  dia  útil  os  prazos  processuais  que,
porventura, devam iniciar-se ou completar-se nesses dias, nos termos do §1º do art. 224 do Código do
Processo Civil.

Art. 3º MANTER, durante o período, a apreciação de ações, procedimentos e medidas
de urgência que visem a evitar perecimento de direito.
                            Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RODRIGO PINHEIRO DO NASICMENTO

Juiz Federal Coordenador das Turmas Recursais do Maranhão



Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Pinheiro do Nascimento, Juiz Federal -
Coordenador das Turmas Recursais, em 12/06/2018, às 15:31 (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 6265506 e o código CRC 16008085.
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