
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MARANHÃO

PORTARIA N° 231, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022 

Estabelece o horário de expediente na PR-MA e PRMs vinculadas nos dias
de jogo da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo FIFA de
2022.

O  PROCURADOR-CHEFE  EM  EXERCÍCIO  DA  PROCURADORIA  DA

REPÚBLICA NO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhes foram conferidas pelo Regimento

Interno do MPF, aprovado pela Portaria PGR nº 382, de 5 de maio de 2015, 

 CONSIDERANDO  os  termos  da  PORTARIA  SG/MPF  Nº  884,  DE  11  DE

NOVEMBRO DE 2022, 

CONSIDERANDO a PORTARIA PRESI 922/2022, de 18 de novembro de 2022, do

Tribunal  Regional  Federal  da  1ª  Região,  que  dispõe  sobre  o  horário  de  expediente  forense  e

atendimento ao público no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região, nos dias 24 e 28/11/2022 e

02/12/2022, em razão dos jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2022, 

CONSIDERANDO a necessidade de adequação dos horários de funcionamento das

unidades do Ministério Público Federal no Maranhão para que não haja tumultos ou prejuízo aos

serviços prestados nas datas de jogos do Brasil, 

RESOLVE: 

Art. 1º Nos dias de jogo da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo

FIFA de  2022,  o  horário  de  expediente  e  atendimento  ao  público  externo  na  Procuradoria  da

República  no  Maranhão e nas  Procuradorias  da  República  nos  Municípios  de  Bacabal,  Balsas,

Caxias e Imperatriz dar-se-ão da seguinte forma: 

I - no dia 24 de novembro e 02 de dezembro, das 08:00 às 14:00; e 

II - no dia 28 de novembro, das 07:00 às 11:00. 

Art. 2º A diferença entre a jornada normal de trabalho e a cumprida em conformidade

com os horários estabelecidos no art. 1º desta Portaria, deverá ser oportunamente compensada, sob

a supervisão da chefia imediata. 

https://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/123/310381/1/Portaria%20Presi%20922%20-%20Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20expediente%20forense%20e%20atendimento%20externo%20nos%20dias%20dos%20jogos%20da%20copa%20do%20Mundo.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/247904/PT_SG_MPF_2022_884.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/247904/PT_SG_MPF_2022_884.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/26764/PT_SG_MPF_2015_382.pdf?sequence=5&isAllowed=y


Parágrafo único. O servidor poderá optar pelo cumprimento integral de sua jornada

de trabalho nas datas referidas no art. 1º desta Portaria. 

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

JOSE RAIMUNDO LEITE FILHO 
Procurador-Chefe em Exercício
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