
 

          

 

 
 

DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO 

Ano V – nº 140 – Porto Alegre, sexta-feira, 25 de junho de 2010 
 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 

PUBLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PORTO ALEGRE 
 
 

DIREÇÃO DO FORO 
 
 
 

  
PORTARIA  N.º 54,  de 23 de junho de 2010.  

 
  

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MARCELO DE NARDI, JUIZ FEDERAL DIRETOR DO 
FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS; 

  

CONSIDERANDO que a participação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do 
Mundo da África do Sul ocorrerá nos dias 28 ou 29 de junho de 2010; 

  

CONSIDERANDO que, em caso de passagem para as próximas etapas, as participações 
se darão em partidas com início às 11h ou às 15h30min; 
  

RESOLVE: 

  
ESTABELECER que os horários de funcionamento da Justiça Federal nos dias de jogos 
da Seção Brasileira será: 

  

Art. 1º - Das 8h às 14h, nos dias em que a partida iniciar às 15h30min.  

Parágrafo único – Nestes dias haverá plantão das 14h às 18h, de portas abertas, 
devendo os Diretores de Secretaria e Núcleo designar servidores que possam responder 
sobre assuntos de sua área de atuação.  

Art. 2º - Das 14h às 19h, nos dias em que a partida iniciar às 11h. 

Parágrafo único – Nestes dias haverá plantão das 11h às 14h, de portas fechadas, 
devendo os Diretores de Secretaria e Núcleo designar servidores que possam responder 
sobre assuntos de sua área de atuação.  
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Art. 3º - A redução de horário será compensada nos dias úteis subsequentes, mediante 
critério a ser estabelecido pelas chefias imediatas. 

Art. 4º - As medidas que visam a prevenir ou a evitar perecimento de direito e a 
assegurar a liberdade de locomoção serão atendidas em todas as Subseções Judiciárias 
pelo plantão judiciário estabelecido em Portaria própria, que terá seu horário antecipado, 
nos dias em que a partida iniciar às 15h30min, para as 14h.   

Parágrafo único – No período das 14h às 19h deverá ser mantido o atendimento ao 
plantão no próprio prédio da Subseção Judiciária, onde também funcionará serviço de 
protocolo de petições até as 20h. 

Art. 5º - A sistemática de atendimento ao público durante e imediatamente após as 
partidas está detalhada na comunicação eletrônica encaminhada aos Magistrados e aos 
Diretores de Secretaria em 10 de junho de 2010. 

Art. 6º - A Direção do Foro da Seccional e a das Subseções do interior deverão sinalizar 
com antecedência para o público externo os horários de funcionamento. 

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

  

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

                                                                                                        

  
  

 
Marcelo De Nardi, 

Juiz Federal Diretor do Foro, 
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. 
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