
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDÔNIA

PORTARIA 17/SSJ/GUM/SJRO

Estabelece  a  escala  de  plantão  da  Subseção  Judiciária  de
Guajará-Mirim no mês de junho de 2016.

O Doutor DIMIS DA COSTA BRAGA , Juiz Federal respondendo pela Direção da
Subseção Judiciária de Guajará-Mirim, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Resolução TRF
1 n.º 14/2001 e pela Resolução CJF n.º 79/2009,

 

CONSIDERANDO a necessidade de possibilitar aos jurisdicionados acesso à Justiça
Federal, fora do expediente normal forense, em casos de urgência, destinados a evitar
perecimento de direito, assegurar a liberdade de locomoção ou garantir a aplicação da lei
penal;

CONSIDERANDO o que estabelece o Provimento n. 38, de 12/06/2009 – Provimento
Geral –, com suas alterações posteriores;

CONSIDERANDO, ainda, o que dispõe a Resolução CNJ n. 71, de 31/03/2009,

 

RESOLVE:

 

I - ESTABELECER a seguinte escala de plantão da Subseção Judiciária de Guajará-
Mirim-RO, com endereço na Avenida Duque de Caxias, 2409, Bairro Santa Luzia, referente ao mês de
JUNHO  de 2016, observadas as seguintes datas e determinações:

 

- 01/06/2016 a 03/06/2016: Juiz Federal DIMIS DA COSTA BRAGA  (Plantonista);

 

-  06/06/2016  a  10/06/2016  e  13/06/2016  a  14/06/2016: Juiza  Federal  SANDRA
MARIA CORREIA DA SILVA  (Plantonista)

 

- 15/06/2016 a 17/06/2016, 20/06/2016 a 24/06/2016 e 27/06/2016 a 30/06/2016: Juiz
Federal RODRIGO GASIGLIA DE SOUZA  (Plantonista).

    

                                                                          

-  01/06/2016 a  06/06/2016: Diretora  de  Secretaria  Substituta  ANA KAROLINA
GONÇALVES AIDAR - - Telefones (69) 99930-6696 e 3541-3423;

- 07/06/2016 a 15/06/2016: Diretora de Secretaria MARIANA GODOI DA SILVA  -
Telefones (69) 99930-6696 e 3541-3423;

- 16/06/2016: Diretora de Secretaria Substituta ANA KAROLINA GONÇALVES
AIDAR - - Telefones (69) 99930-6696 e 3541-3423;

-  17/06/2016 a  19/06/2016: Oficiala  de  Gabinete  ANE CAMILA DE FREITAS
GALVÃO - Telefones (69) 99930-6696 e 3541-3423;

:: SEI / TRF1 - 2253350 - Portaria :: https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

1 de 4 30/5/2016 18:21



- 20/06/2016 a 23/06/2016: Diretora de Secretaria MARIANA GODOI DA SILVA  -
Telefones (69) 99930-6696 e 3541-3423;

-  24/06/2016 a  26/06/2016: Oficial de  Gabinete  ANTONIO CELSO SILVEIRA
FILHO - Telefones (69) 99930-6696 e 3541-3423;

- 27/06/2016 a 30/06/2016: Diretora de Secretaria MARIANA GODOI DA SILVA  -
Telefones (69) 99930-6696 e 3541-3423.

 

II – FIXAR o horário de plantão apenas, nos dias úteis, das 18h01min às 08h59min do
dia  seguinte.  Nos  finais  de  semana,  nos  feriados,  nos  pontos facultativos  e  nos recessos (Lei  n.
5.010/66,  art.  62)  o  plantão  da  capital  abrangerá  a  jurisdição da  Subseção Judiciária  de  Guajará-
Mirim-RO, consoante previsão do art. 111, item III, do Provimento Geral n. 38, de 12/06/2009, da
Corregedoria-Geral do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região;

 

III – ESTABELECER que, de acordo com o art. 111, IV, do Provimento Geral, os
feitos submetidos ao plantão cuja petição for recebida até as 21 horas, exceto os de Habeas Corpus ou
casos de iminente perecimento de direito, deverão ser submetidos imediatamente ao Magistrado de
plantão, por intermédio do diretor de secretaria/servidor indicado para o plantão. Após este horário, o
diretor de secretaria/servidor designado pelo Magistrado plantonista se incumbirá de encaminhar as
petições, pedidos, requerimentos, comunicações e quaisquer papéis recebidos ou processados durante o
plantão ao Magistrado no dia seguinte:

- a partir das 7h, quando dia útil;

- a partir das 8h, aos sábados, domingos e feriados.

 

IV – DIVULGAR que o Juiz Plantonista somente tomará conhecimento das seguintes
matérias, conforme disposto no art. 106 do Provimento Geral da Corregedoria-Geral da Justiça Federal
da 1ª Região:

a) pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como coator
autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;

b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;

c) comunicações de prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de concessão de
liberdade provisória;

d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do
Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;

e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente
comprovada a urgência;

f)  medida cautelar,  de natureza cível ou criminal,  que não possa ser realizado no
horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de
difícil reparação.

g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que
se refere a Lei 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas às hipóteses acima enumeradas.

§ 1º O Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão
judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de
solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica.

§  2º  As medidas de  comprovada  urgência  que  tenham por  objeto  o  depósito  de
importância em dinheiro ou valores só poderão ser ordenadas por escrito pela autoridade judiciária
competente e só serão executadas ou efetivadas durante o expediente bancário normal por intermédio
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de servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade por expressa e justificada delegação do juiz.

§ 3º Durante o Plantão não serão apreciados pedidos de levantamento de importância
em dinheiro ou valores nem liberação de bens apreendidos.

§  4º  Os  pedidos,  requerimentos  e  documentos  que  devam  ser  apreciados  pelo
magistrado de  plantão serão  apresentados em duas vias,  ou  com cópia,  e  recebidos pelo  servidor
plantonista designado para a formalização e conclusão ao juiz plantonista.

§ 5º Os pedidos, requerimentos, comunicações, autos, processos e quaisquer papéis
recebidos  ou  processados  durante  o  período  de  plantão  serão  recebidos  mediante  protocolo  que
consigne a data e a hora da entrada e o nome do recebedor.

§ 6º O juiz plantonista determinará todas as providências necessárias, mesmo quando
se tratar de matéria estranha a sua competência privativa, não se estabelecendo, em nenhum caso, sua
vinculação aos feitos, que deverão ser enviados, necessariamente, à distribuição regular no primeiro dia
útil após o respectivo plantão.

§ 7º Os códigos de movimentação processual correspondentes aos atos processuais
realizados durante o plantão deverão ser lançados no sistema, pela secretaria da vara receptora, logo
após a distribuição do feito, registrando-se, no complemento facultativo, as datas de realização dos atos
praticados fora do expediente forense, com a indicação, inclusive, da matrícula do juiz plantonista, para
fins estatísticos.

 

V – ESCLARECER que nos casos de afastamentos regulamentares ou impedimentos
dos Magistrados, os plantões serão cumpridos pelos respectivos substitutos automáticos, observando-se
o disposto no art. 101 do Provimento Geral n. 38, de 12/06/09;

 

VI – FIXAR a escala dos Oficiais de Justiça de Plantão:

Dias  01/06/2016  a  10/06/2016:  ALYSSON RIBEIRO  DE  SOUZA –  Telefone:
98411-6946/ 99252-7818.

Dias  11/06/2016  a  30/06/2016  :VICTOR  BEGNINI  COSTA  –  Telefone:
98495-8536;

 

VII - Encaminhe-se a presente portaria para a SEINF/SJRO providenciar a publicação
na página virtual da Seção Judiciária de Rondônia, nos termos da Resolução n. 152, de 06/07/2012, do
Conselho Nacional de Justiça.

 

PUBLIQUE-SE IMEDIATAMENTE.

 

Guajará-Mirim(RO), 30 de maio de 2016.

 

DIMIS DA COSTA BRAGA

Juiz Federal respondendo pela Direção do Foro da SSJ/GUM/RO

 

 

Documento assinado eletronicamente por Dimis da Costa Braga, Diretor do Foro, em
30/05/2016, às 18:52 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 2253350 e o código CRC DB63796E.
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