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Portaria da Presidência STJD nº 001/2016 

 
Dispõe sobre o recesso e a suspensão de prazos processuais do Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva do Atletismo do Brasil, no período de 26 de dezembro de 2016 a 24 de 
janeiro de 2017.  
 
O PRESIDENTE do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO 
ATLETISMO DO BRASIL, no uso de suas atribuições legais,  
 
Considerando o previsto no artigo 9º, incisos I e XV, do Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva, Resolução CNE nº 29 de 2009, que atribuem ao Presidente o zelo pelo 
perfeito funcionamento do Tribunal e a determinação de seus períodos de recesso;   
 
Considerando o previsto nos artigos 6º e 7º, inciso XVII, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, que estabelecem o direito à saúde, ao lazer e ao gozo de férias 
anuais; 
 
Considerando a necessidade de regulamentar o recesso do final de ano deste Tribunal; 
 
Considerando que a suspensão dos prazos processuais em período curto não ensejará 
prejuízos aos jurisdicionados da Justiça Desportiva nem à comunidade do Atletismo 
Brasileiro. 
 
Resolve:  
 
Artigo 1º - No período de 26 de dezembro de 2016 a 24 de janeiro de 2017 se dará o 
recesso deste Superior Tribunal, com expediente fechado e suspensão de prazos 
processuais, publicações de acórdãos, sentenças e decisões, bem como, intimações de 
advogados ou qualquer pessoa natural ou jurídica direta ou indiretamente vinculadas, 
filiadas, controladas ou coligadas ao Sistema Nacional do Desporto. 
 
Artigo 2º - No período de 26 de dezembro de 2016 a 24 de janeiro de 2017, ficam 
suspensos os prazos processuais de qualquer natureza e a realização de audiências e 
sessões de julgamento. 
 
Artigo 3º - Está portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Registre-se. Publica-se. Cumpra-se. 
 

Amadeu Armentano Neto 
Presidente 

Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Atletismo do Brasil 


