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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 

CIRCULAR/COGER/N. 17 Brasília - DF, 13 de junho de 2011. 

Ref.: escala de plantão e substituições automáticas na forma do Provimento, pelos magistrados integrantes 
de TR e participantes de mutirões em primeira instância. (CO 2011/00676- MA) 

AOS(ÀS) EXCELENTÍSSIMOS(AS) SENHORES(AS) DIRETORES DE FORO, JUÍZES(AS) 
FEDERAIS, JUÍZES(AS) FEDERAIS SUBSTITUTOS(AS) DAS SEÇÕES E SUBSEÇÕES 
JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO. 

Segue em anexo despacho desta Corregedoria que esclarece a 

necessidade de participação dos magistrados integrantes de Turmas Recursais (com ou 

sem prejuízo), bem como dos juízes que atuam em mutirões de primeira instância (com 

ou sem prejuízo e lotado em vara de qualquer competências) nas escalas de plantão e 

das substituições. 

Por oportuno, determino especial observância ao §6° do art. 101 do 

Provimento/COGER 38/2009, no sentido de não haver a remarcação de audiências nos 

casos de substituições nem pelo Juiz que substitui, nem pelo que se afasta. 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 18 REGIÃO 

CONSULTA 2011/00676- MA 

DESPACHO 

Trata-se de consulta formulada a partir do Ofício DIREF/JF/MA 211, DE 

03/06/2011 e do e-mail, de 31/05/2011, da Diretora do Foro da Seção Judiciária do 

Distrito Federal, relativamente à elaboração da escala de plantão judicial com a 

participação dos juízes federais designados para mutirão e Turmas Recursais. 

Há que se considerar que a atividade de plantão não entra em conflito 

com o exercício das atividades dos magistrados em atuação na Turma Recursal e 

nos mutirões de primeira instância. 

Há que se considerar, ainda, que nas escalas de férias, para fins de 

cálculo do percentual de juízes afastados, nos termos do art. 99, 11, do 

Provimento/COGER 38/2009, deverá permanecer em exercício, na seção ou 

subseção judiciária,_ pelo menos metade do número efetivo de juízes, 

desconsiderando-se a fração, sendo que no cálculo deste percentual, somente são 

excluídos os magistrados requisitados para o TRF, CJF, CNJ, STF e outros órgãos 

externos à Justiça Federal, bem como os que estão afastados para licenças ou curso 

por período superior a 30 dias. 

Esta Corregedoria Regional esclarece que os magistrados, designados 

para comporem as Turmas Recursais, bem assim os designados para mutirão de 

sentenças, com ou sem prejuízo de suas atividades na vara nas quais lotados, 

devem participar das escalas de plantão e das substituições automáticas nos 

termos do constante nos arts. 61-A, alínea "a", 101, §§ 1° e 5° e 105 do 

Provimento/COGER 38/2009, in verbis: 

TRF·1' REGIÃO/IMP.15-02-04 

Criado por kap 

Art. 61-A. Compete aos diretores do foro da seção e da subseção 
judiciária, no âmbito respectivo:(. . .) 

b) designar, mensalmente, em sistema de rodízio, os JUizes que 
exercerão as atividades do plantão e da distribuição, indicando um substituto 
para hipóteses de impedimento ocasional;(. . .) 

Art. 101. O juiz federal e o juiz federal substituto da mesma seção ou 
subseção judiciária serão substituídos, automaticamente, na ordem seguinte: 
(. . .) 

§ 1° As substituições automáticas previstas neste artigo serão efetivadas 
independentemente de designação do Tribunal e ocorrerão nos casos de 
afastamentos decorrentes de férias, licenças, convocações, compensações, 
vacâncias, impedimentos ocasionais ou faltas. (. .. ) 
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§ 5° Será evitada a cumulação de substituição, ficando excluído 
temporariamente do encargo o juiz que já estiver respondendo por outra 
substituição, salvo se todos os juízes substitutos ou titulares da seção ou 
subseção judiciária estiverem na mesma situação. ( .. .) 

Art. 105. O período de plantão compreende sábados, domingos, feriados, 
recessos e, nos dias úteis, o horário fora do expediente externo fixado pelo 
Tribunal. 

§ 1° Os juízes diretores de foro deverão informar à corregedoria-geral, 
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. 

§ 2° Em nenhum caso o período de plantão será inferior a 03 (três) dias. 

Por oportuno, é de se destacar que os plantões realizados em dias úteis 
fora do expediente externo fixado pelo Tribunal, iniciam-se às 18:01 hs e finalizam-se 
às 8:59hs, do dia seguinte (Resolução/PRESI/CENAG 5 de 31 de maio de 2011 ). 

Região. 

TRF·1' REGIÃO/IMP.15-02-04 

Expeça-se circular para as Diretorias de Foro e magistrados da Primeira 

Após arquive-se. 

Brasília, 13 de junho~11 ... ,U\I'J7\ 

DESEMBARG DORFEDER 
Corregedor Reg nal da Justi 

Y:\ASCOR\consulta\2011 \676_2011_plantão.doc 


