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Distrito Federal q 

interpretativas es,)ec:taiJllelnt~ 

(art. 62), no 

Provimento COG 

de abril de 2000: 

:ti, 

tracJOS!'dª Seção Judiciária do 
'<i 

ic;ferando divergências 
j 

bal~1,na,Lei n. 5.010/66 
il '<< :~<:' 

, rts. 81/86), no 

n. 218-CJF, de 10 

:i:i·n.,ffin'lnrf~lidade de expediente 
forense, mas a para manter acessíveis aos 
jurisdicionados, os instru e defesa dos direitos individuais 
nos dias em que não há ção n. 218- CJF, de 10.04.2000) e, . 
nos dias úteis, no horário fora do expediente forense ( Provimento Geral Consolidado, art. 
81 ); 

b) a atuação do plantonista ocorre normalmente em 
processos novos, derivados de exame em regime de plantão, podendo acontecer, 
excepcionalmente, em feitos já distribuídos (conseqüentes); 

c) os procedimentos/processos, com réus presos, já 
distribuídos, mas devolvidos, fora do expediente forense, pela Polícia Federal ou pelo 
Ministério Público Federal, deverão ser recebidos pelo serviço de plantão, considerando 
os interesses e direitos envolvidos (liberdade de locomoção, aplicação da lei penal e 
possibilidade de perecimento de direitos), devendo o plantonista apreciar se há 

Aos Excelentíssimos Senhores Juízes Federais e Juízes Federais Substitutos da 
Prim:eira Região. 
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providências de plantão a serem tomadas. Em caso negativo, basta o encaminhame 'tt>, lt\. 
do procedimento/processo no primeiro dia útil seguinte à Vara de origem; 

d) Os pedidos de reconsideração, em processos já 
distribuídos, sobre questão já decidida não autorizam o exame no regime de plantão; 

e) O cumprimento das medidas ou conhecimento de 
questões derivadas de deliberações tomadas no horário normal de expediente e que, por 
sua natureza, demandem ~atendime~;~to! estendendo-se os trabalhos além do 
referido horário, são de i!id~oé)rla vata ~c8rrespondente, não podendo essas 
questões serem repa ·· ' · ' ' ' ··:êr~~> 

Administração do 

de maio de 2000, incUJSIV 

horário externo d 

2.246/2004-TRF, 

Federal, minuta 

(pedido de vista 

TRF-1' REGIÃOflMP.15-02-05 

er:.;::ns~tJEFs. Logo, todas as 

horas, sendo que o 

Administrativo n. 

ho da Justiça 
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