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4 andar, torre A

PORTARIA Nº 647, DE 26 DE JUNHO DE 2018.

Dispõe sobre o funcionamento, em 2 de julho de 2018, da
Justiça Federal de 1º e 2º Graus da 4ª Região, e estabelece outras
providências.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, no uso
de suas atribuições legais e regimentais e considerando o calendário de jogos da Copa do
Mundo de Futebol 2018, o notório envolvimento nacional com o evento e a preservação dos
interesses dos jurisdicionados, resolve:

Art. 1º Definir que o horário de funcionamento da Justiça Federal de 1º e 2º
graus da 4ª Região será das 15h às 19h no dia 2 de julho de 2018.

§ 1º Ficam suspensos os prazos processuais, de qualquer natureza, na data
referida no caput deste artigo.

§ 2º O atendimento em horário diverso ao estabelecido no caput dar-se-
á em regime de plantão judiciário, nos termos da Resolução TRF4 127/2017.

Art. 2º Determinar que audiências por videoconferência sejam agendadas
observado o horário de funcionamento definido nesta portaria.

Art. 3º Na hipótese de classificação da Seleção Brasileira, será estabelecido,
por ato específico, novo horário excepcional de funcionamento.

Art. 4º A redução de horário decorrente do artigo 1º desta portaria será
compensada nos dias úteis subsequentes, mediante critério a ser estabelecido pelas chefias
imediatas.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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