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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

DECISÃO SJPA-DIREF - 10444337

Trata-se de solicitação formulada pelo Juiz Federal Diretor do Foro da SSJ de
Redenção/PA para inclusão do o dia 13 de maio como feriado municipal da Subseção Judiciária de
Redenção-PA na relação anual a ser observada no exercício de 2021 e subsequentes a partir de então no
qual se comemora a emancipação político-administrativa daquele Município, ocorrido no ano de 1982.

Dispõe os art. 207 do Provimento Coger n.º 10126799, de 19/04/2020, que:
 
Art. 207. Serão feriados na Justiça Federal os previstos em lei.

 
De seu turno, a Lei n.º 9.093/95, que dispõe sobre feriados, prescreve que:

 
Art. 1º São feriados civis:

I - os declarados em lei federal;

II - a data magna do Estado fixada em lei estadual.

III - os dias do início e do término do ano do centenário de fundação do Município, fixados em lei municipal.   

Art. 2º São feriados religiosos os dias de guarda, declarados em lei municipal, de acordo com a tradição local e em número não
superior a quatro, neste incluída a Sexta-Feira da Paixão.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o art. 11 da Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949.

 
Nesse sentido, aos municípios é facultado instituir apenas um feriado civil, como sendo

o início e o término do ano do centenário de sua fundação e, ainda, quatro feriados religiosos, mediante lei
ordinária, e em número não superior a quatro, incluindo a Sexta-Feira da Paixão.

Diante desse quadro normativo, como se vê, não há respaldo legal para inserção da data
de emancipação política do Município no rol de feriados no âmbito desta Justiça Federal.

Diante do exposto, indefiro o pedido formulado.
À Sesud/Diref para as providências pertinentes.

 José Airton de Aguiar Portela

Juiz Federal Diretor do Foro da SJPA

Documento assinado eletronicamente por José Airton de Aguiar Portela, Diretor do Foro, em
26/06/2020, às 17:59 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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
10444337 e o código CRC ECC53752.
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