
 
 

 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS 

 
 
PORTARIA Nº  1171, de 18 de dezembro de 2014.  
 

 
 

    O Juiz Federal PAULO ERNANE MOREIRA BARROS, DIRETOR DO 

FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS, no uso das atribuições legais que lhe 

são conferidas pelo Provimento/COGER n. 38, de 12.06.2009, bem como pela Resolução n. 

79/CJF, de 19.11.2009 e considerando o disposto na Resolução n. 218/CJF, de 10.04.2000 e 

Resolução nº 71/CNJ, de 31.03.2009 e Resolução Presi/Coger/Cojef 5, de 22.03.2013. 

  

 

    R E S O L V E: 

 

                                                                                                                                                                                                                        

    I – ESTABELECER o serviço de plantão desta Seção Judiciária para 

o recebimento de pedidos, ações, procedimentos e medidas de urgência destinadas a evitar o 

perecimento de direito ou assegurar a liberdade de locomoção, apresentados para despacho fora 

do expediente forense, nos termos do art. 106 do Provimento/COGER n. 38; 

 

    II – DESIGNAR os Magistrados desta Seção Judiciária para atuarem 

como juízes plantonistas e juízes plantonistas substitutos no período de 07.01 a 27.04.2015, 

conforme escala previamente aprovada, a ser publicada semanalmente no e-DJF1 e no sítio 

eletrônico desta Seccional, cujos períodos passarão a constar, de forma sucessiva, no anexo 

único desta Portaria, tendo em vista o disposto na Resolução nº 152, de 06.07.2012, do Conselho 

Nacional de Justiça;             

        

    III - ESCLARECER que a função de JUIZ DE PLANTÃO será 

desempenhada, além dos feriados forenses, sábados e domingos, no horário das 18h01 às 8h59  

do dia seguinte, conforme art. 105 do Provimento/COGER n. 38, c/c a Resolução n. 007, de 

23.05.2000-TRF-1ª Região e Portaria n. 272, de 31.05.2000, desta Diretoria do Foro; 
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                                             IV - ESTABELECER que, nos finais de semana, feriados e pontos 

facultativos, o Juiz Plantonista Titular desta Capital fique responsável, também, pelo plantão das 

Subseções Judiciárias de Luziânia, Rio Verde, Aparecida de Goiânia, Formosa, Uruaçu, Jataí e 

Itumbiara, conforme art. 111, III, do Provimento/COGER n. 38; 

 

    V - ESTABELECER que as solicitações dirigidas ao JUIZ DE 

PLANTÃO lhe sejam encaminhadas pelo respectivo Diretor de Secretaria indicado na escala 

anexa, que, no horário do plantão, será contatado por meio do telefone nº 8423-9007; 

 

           VI - DETERMINAR que, nos casos de impedimento do Diretor de 

Secretaria, assumirá o Diretor Substituto; 

 

   VII – ESCLARECER que, no plantão, as petições NÃO devam ser 

encaminhadas pelo e-Proc., devendo o interessado entrar em contato direto com o diretor 

plantonista para a entrega da petição; 

 

   VIII - DETERMINAR o encaminhamento ao plantão das petições de 

Mandado de Segurança ou qualquer outra medida cautelar urgente recebidas pelo e-Proc durante 

o horário de expediente e que, em razão de impossibilidade técnica do Sistema, não tiverem sido 

distribuídas até as 18 horas.  

 

    PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. ANOTE-SE. 

 
 
 

PAULO ERNANE MOREIRA BARROS 
  Juiz Federal Diretor do Foro  
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ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N°1171, de 18/12/2014 
 
 

PERÍODO MAGISTRADOS DIRETOR DE SECRETARIA VARA  

07.01 a 12.01.2015 

Plantonista: Marcos Silva Rosa 
Luciana Gonçalves de Araújo 

Mello Nogueira 7ª 

 Substituto: Roberto Carlos de Oliveira 

 
 
                             
 
 


