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Ref.: Reconsideração parcial de decisão- e cala de plantão e substituições automáticas. 

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 anexa decisão exarada nos autos da Consulta n. 2011/00676-MA, 

que reconsidera parcialmente a ant riormente veiculada pela Circular Coger n. 17 de 13 

de junho de 2011 , no que tange às ubstituições automáticas. 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a EGIÃO 

CONSULTA 2011/00676- MA 

DECISÃO 

Considerando a man festação da Coordenadoria dos Juizados Especiais 
Federais, objeto do OFÍCIO 126~2011- COJEF, de 15/06/2011, no sentido de não 
concordar com a designação dds juízes participantes de mutirão de sentenças à 

distância para eventuais substitJições, bem como os fundamentos da Presidência 
deste Tribunal, em despacho /proferido nos autos do Processo Administrativo 
2928/201 O - TRF 1 , de 1 0/0614011 , relativos à inconveniência de alteração da 
sistemática excepcional adotada para julgamento de processos atrasados, que tenho 
como pertinentes, reconsidero oprcialmente a decisão anterior, de 13/06/2011 (fls. 
08/09), no que tange às substityições automáticas, para evitar motivos para o não 
cumprimento do compromisso assumido de julgamento dos feitos encaminhados para 
o mutirão de sentenças. 

Ademais, no mutirão da COGER, os juízes que não conseguirem julgar 
os processos que lhes foram enc minhados, a exemplo de idêntica situação anterior, 
ficarão a eles vinculados, uma v
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z que esses feitos não poderão ser devolvidos às 
varas de origem sem a respectiva sentença. 

Pelo exposto, a Corregedoria Regional, no exercício do juízo de 
retratação, esclarece-se, em fac~ das consultas que deram origem a autuação deste 
procedimento, que os magistrados designados para mutirão de sentenças da COJEF 
e da COGER, com ou sem préjuízo de suas atividades na vara de origem, não 
participam, excepcionalmente, dJs substituições automáticas previstas no art. 101 do 
PROVIMENTO/COGER 38/20091, mantida, contudo, a participação nas escalas de 
plantão, uma vez que essa tared é desempenhada aos sábados, domingos, feriados, 
recessos e, nos dias úteis, fora do horário de expediente (PROVIMENTO/COGER 
38/2009, art. 1 05). 

Comunique-se, por arreio eletrônico, em face da urgência, à COJEF, às 
Diretorias de Foro e magistr dos da Primeira Região, encaminhando cópia 
digitalizada desta decisão. -~ 
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Criado por SC 

Após, expeça-se cir1ular. 

Oportunamente, arq ivem-se estes autos. 

Brasília, 15 de junho de 011. 

Desembarg dor F~deral 
Corregedor R ional \a Justi 
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