
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

PORTARIA - 11668485

 
Altera e revoga dispositivos da Portaria Conjunta – 10070477, que dispõe sobre as
sessões de julgamento não presenciais das Turmas Recursais dos Juizados Especiais
Federais da Seção Judiciária do Estado do Maranhão
 

O JUIZ FEDERAL RONALDO CASTRO DESTÊRRO E SILVA, PRESIDENTE DA 1ª TURMA RECURSAL E
COORDENADOR DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO E O JUIZ FEDERAL PABLO ZUNIGA DOURADO, PRESIDENTE
DA 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das
atribuições contidas no art. 54, parágrafo único, da Resolução Presi 17/2014 (Regimento Interno das TRs dos JEFs da 1ª
Região), bem como o quanto disposto no 41, XVII, da Lei 5.010/1966, e:

CONSIDERANDO:

a. a Resolução PRESI – 11315077, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que dispõe sobre o restabelecimento e
a retomada integral dos prazos dos processos físicos;

b. que atualmente as Turmas Recursais trabalham com autos processuais físicos, do sistema JEF-Virtual e do sistema
PJe;

c. que a Seção Judiciária do Maranhão dispõe de sistemas e instrumentos necessários para que a grande maioria do
trabalho judicial e a quase totalidade do administrativo seja realizada de forma remota, incluindo-se a realização
de atos e atendimentos em ambiente eletrônico de processos  administrativos e judiciais na modalidade virtual,
bem como na presencial com suporte em vídeo; 

d. a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurarem condições mínimas para sua
continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, agentes públicos, advogados e
usuários em geral;  

e. o bom andamento das sessões por videoconferência desde a sua implementação nas Turmas Recursais da Seção
Judiciária do Maranhão, bem como a ausência de previsão para o retorno das sessões presenciais;

f. a necessidade de realização de sessões de julgamento em ambiente eletrônico e o disposto na Resolução Presi
10025548, de 27/03/2020, disciplinando tais julgamentos no âmbito do TRF da 1ª Região.

RESOLVEM:

Art. 1º ALTERAR o § 4º, do artigo 1º, da Portaria Conjunta nº 10070477, das Turmas Recursais da Seção Judiciária do
Maranhão, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º...

§ 4º Os pedidos de sustentação oral deverão ser formulados até 48 horas antes do início da
sessão de julgamento, com indicação do endereço eletrônico, via e-mail, encaminhado à
Secretaria das Turmas Recursais (turmarecursal.ma@trf1.jus.br), a qual tomará as devidas
providências, para concessão de acesso do solicitante ao ato.

Art. 2º REVOGAR o § 2º, do artigo 1º, da Portaria Conjunta nº 10070477, das Turmas Recursais da Seção Judiciária do
Maranhão, que permitia a retirada de pauta dos processos para a realização de sustentação oral superveniente, a ocorrer
em sessão de julgamento presencial.

Art. 3º Esta Portaria entra e vigor na data de sua publicação.

Publique-se e registre-se. Encaminhe-se cópia à Corregedoria Regional e à Coordenação dos Juizados Especiais no
TRF1.

São Luís/MA, 05/11/2020.



 

Juiz Federal RONALDO CASTRO DESTÊRRO E SILVA
Coordenador das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Maranhão e Presidente da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do

Maranhão

 

Juiz Federal PABLO ZUNIGA DOURADO
Presidente da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Maranhão

Documento assinado eletronicamente por Pablo Zuniga Dourado, Juiz Federal, em 05/11/2020, às 20:03 (horário
de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Ronaldo Castro Destêrro e Silva, Juiz Federal, em 10/11/2020, às
17:32 (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 11668485 e o código CRC EC39260D.

 
Av. Senador Vitorino Freire, nº 300 - Bairro Areinha - CEP 65031-900 - São Luís - MA - www.trf1.jus.br/sjma/

0002133-84.2020.4.01.8007 11668485v6


