
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

CIRCULAR COGER 12/2017

Ref.: Comunicação à Corregedoria Regional acerca da escala de plantão dos juízes.

AOS  EXCELENTÍSSIMOS  SENHORES(AS)  DIRETORES(AS)  DO  FORO  DAS  SEÇÕES  JUDICIÁRIAS  DA  JUSTIÇA
FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO.

O  Gabinete  da  Corregedoria  Regional,  encarregado  de  cadastrar  as  informações  a  respeito  dos  plantões  judiciais,  informa  a
inconsistência e, para algumas seções judiciárias, a ausência completa dessas informações.

Por isso, reitero a obrigação constante do disposto pelo art. 105, § 1º, do Provimento n. 129, de 2016, de acordo com a qual “os juízes
diretores de foro deverão informar à corregedoria regional, mensalmente, até o último dia útil do mês anterior ao do plantão, por via eletrônica, dados
sobre a escala de plantão dos juízes com os respectivos locais e telefones de atendimento,  bem como a relação dos servidores designados para o
atendimento”.

Enquanto  não  for  disponibilizado  sistema  eletrônico  próprio  (módulo  no  "Sistema  de  Magistrados"),  que  está  em  fase  final  de
desenvolvimento,  as informações deverão ser  prestadas,  na periodicidade estabelecida,  via PAe-SEI,  com dados da sede (capital)  e das subseções.
Outrossim, informo que o processo a ser aberto deverá ser tipo "Escala de Plantões" e, necessariamente, relacionado ao de n. 0016800-04.2017.4.01.8000.

Para fins de regularizar o cadastramento de informações, confiro o prazo de 10 dias para as seções judiciárias prestá-las (a partir de
janeiro/2017) na forma ora estabelecida, ainda que já o tenham feito por outros meios.

A abertura do referido processo deve ser comunicada ao Gabinete da Corregedoria Regional (Gager) para conhecimento e controle.

Atenciosamente,

JOÃO BATISTA MOREIRA
Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

SEI/TRF1 - 4598175 - Circular Coger https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visu...

1 de 2 16/08/2017 14:38



Documento assinado eletronicamente por João Batista Moreira, Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região, em 16/08/2017, às 12:15
(horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
4598175 e o código CRC A79DF1CC.
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