
PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DE 10  GRAU 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PARNAIBA 

Portaria GAIDU n.° 04, de 05 de março de 2015. 

O Doutor JOSÉ GUTEMBERG DE BARROS FILHO, MM. Juiz Federal da Subseção Judiciária de Parnalba, Seção 

Judiciária do Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e 

CONSIDERANDO os termos do Provimento/COGER n. 38, de 26/03/2002, com redação dada pelo Provimento/COGER 

n. 39, de 03/11/2009 

I - ESTABELECER que: 

a) O plantão compreende os sábados, domingos, feriados, recessos, e, nos dias úteis, o horário fora do expediente 

forense, que é de 08 às 18 h; 

b) O Julz.Plantonista desta Subseção prestará atendimento apenas nos dias úteis, no horário compreendido entre 

às 18hOlmin e 08h59min do dia seguinte, apreciando somente pedidos, ações, procedimentos e medidas de urgência, 

destinados a evitar perecimento de direito, assegurar liberdade de locomoção ou garantir a aplicação da lei penal; 

c) Compete ao Diretor de Secretaria, quando o serviço o exigir, a convocação de outros servidores da Vara 

indispensáveis ao atendimento do juízo plantonista; 

d) O atendimento do plantão será efetuado através do telefone celular 186) 9807-4215  ou no Edifício-Sede da 

Subseção Judiciária de Parnaíba, situado na Rua Humberto de Campos. n° 634. Centro, nesta ditado.  

e) A Portaria do Plantão será fixada na entrada do Edifício-Sede desta Subseção, publicada no Boletim de Serviço. 

II - ALERTAR que, consoante o Provimento COGER n. 24, de 11/04/2006, nos finais de semana, feriados, pontos 

facultativos e recessos ( Lei n. 5.010/66, art.62), o plantão judicial da Capital abrangerá a jurisdição desta Subseção. 

III - ESCLARECER que o término do expediente forense na sexta-feira, último dia útil da semana, marca o inicio do 

fim de semana, de modo que a partir de 18 horas e 01 minuto daquele dia inicia-se o regime de plantão na sede da Seção 

' Judiciária pelo juiz plantonista, conforme Consulta N. 2014/00808-TO. 

IV - INFORMAR o nome do Magistrado, dos servidores convocados e dos Oficiais de Justiça, que atuarão no plantão 

judiciário desta Subseção, no período de 05 a 31.03.15, nas seguintes datas: 

1____PkRIODO --y narprTOFITSTA — 	 YítaSuis-s noto 
05 a 31.03.15 

I-  
Dr. José Gutemberq,de Barros Filho 	JUIZ PLANTONISTA DA CAPITAL 

PERIer -.."-T-- 	OFICTAL-OritISTIÇA 
05 a 15.03.15 Luiz Darcy Rodriques Fontenelle de Araújo 
16 a 31.03.15 

- 
Ruthenlo Prado Brito Bastos Filho 

PEIDO_ _ SERVIDOR PIANTONISTA- 
20 a 23.03.15 Roberto de Almeida Ferrer 

L.7  Is-rMOW0—  DIRETOR DE SECRETARIA 1 
05.03.15 Maria da Luz Oliveira Souza Oliveira 

06 a 19.03.15 Joaquim José Ferreira dos Santos 
24 a 31.03.15 Joaquim José Ferreira dos Santos 
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