
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº. 0001116-44.2014.4.01.8000

 

Vistos, etc.

Cuida-se  de expediente  administrativo instaurado a  partir  de  documento apócrifo,
apresentado como "manifestação, confidencial por receio de represálias", que se refere a questão do
plantão  judicial  na  Subseção  Judiciária  de  Anápolis  e  onde  se  assinalou  que  "vários  servidores,
ocupantes de funções comissionadas são escalados para trabalhar no Plantão judiciário, embora não
sejam Diretor(a) de Secretaria", e que "não há uma contraprestação pecuniária, ou mesmo cuma
compensação pelo serviço extra efetivamente prestado".

 

Solicitadas informações à Drª. Iolete Maria Fialho de Oliveira, MMª. Juíza Federal
Diretora do Foro è época dos fatos, as prestou Sua Excelência, convindo destacar a seguinte passagem:

 

"     As diversas Portarias de escala de Plantão Judicial da Subseção Judiciária de Anápolis no período em
que estive na direção daquela Subseccional, de 15/04/2013 a 05/082014, observaram rigorosamente as
disposições  inscritas  nos  artigos  105  a  113 do Provimento n.  38  dessa  d.  Corregedoria,  da  Portaria
Presi/Coger n. 488/2011 e da Resolução n. 71, de 31 de março de 2009, do Conselho Nacional de Justiça,
que disciplina o regime de plantão judiciário.

 

       A indicação dos servidores designados por meio das respectivas Portarias, todos bacharéis em direito
e titulares de função comissionada, para prestarem auxilio ao Juiz Plantonista, foi realizada nos termos do
art. 109 do Provimento COGER n. 38.

 

       Até o dia 30 de maio de 2014 (data de instalação da 2ª Vara), nos finais de semana, feriados e pontos
facultativos, o plantão da Subseção era exercido pelo Juiz Plantonista da Seção Judiciária do Estado de
Goiás,  com sede  em Goiânia/GO,  inclusive  com o  auxilio  de  servidor  plantonista  daquela  mesma
Seccional, nos termos do art. 111, do PROVIMENTO/COGER n. 38/2009.

 

      Com a instalação da 2ª Vara, o Plantão Judicial  da Subseção Judiciária de Anápolis passou a ser
exercido, nos finais de semana, feriados e pontos facultativos, pela própria Subseção, com a indicação de
servidores da 1ª e 2ª Varas, realizada na forma do art. 109 do Provimento COGER n. 38, para prestarem
auxilio ao Juiz Plantonista.

 

      Quanto à compensação pelo serviço extra efetivamente prestado em final  de semana pelo servidor
plantonista, o Diretor de Secretaria, com base em livro de ocorrência e folha de freqüência específica,
encaminha certidão ao Núcleo de Recursos Humanos da Seção Judiciária que atesta o comparecimento do
servidor plantonista na sede da Subseção para fins de compensação. Contudo, no período de 30.06.2014 a
05.08.2014, não houve ocorrência de plantão a justificar a emissão do referido documento.

 

       É oportuno ressaltar, que, durante a semana, as petições, salvo em caso de habeas corpus ou de
iminente perecimento de direito, são submetidas ao plantão até as 21h. Após esse horário, o recebimento de
tais  documentos  se  dá  no  dia  seguinte,  partir  das  7h,  nos  exatos  termos  do  art.  111,  IV,  "a",  do
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PROVIMENTO COGER N. 38".

 

 

Não se identifica, pois, nenhuma irregularidade administrativa ou falta funcional que
justifique sequência ao presente expediente administrativo, razão por que determino seu arquivamento.

 

Encaminhe-se cópia, por meio eletrônico, desta decisão aos magistrados da Subseção
Judiciária de Anápolis, bem como à ilustre Juíza Federal Iolete Maria Fialho de Oliveira, atualmente em
exercício na Subseção Judiciária de Luziânia – GO.

 

 

 

 

CARLOS MOREIRA ALVES

Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 13/05/2015, às 09:14 (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 0618654 e o código CRC 50232412.
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