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O DOUTOR ANDRÉ DIAS IRIGON, JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 

DE LARANJAL DO JARI/AP, no uso de suas atribuições legais e considerando os termos do Provimento-Geral 
Consolidado COGER nº 38, de 12 de junho de 2009, RESOLVE: 

Art. 1º ESTABELECER que: 

a) O plantão compreende os sábados, domingos, feriados, recessos, e, nos dias úteis, o horário fora 
do expediente forense, que é de 09h00min as 18h00min; 
b) O Juiz plantonista apreciará somente pedido, ações, procedimentos e medidas de urgência 
destinada a evitar perecimento de direito, assegurar liberdade de locomoção ou garantir aplicação da 
lei penal; 
c) Compete ao Diretor de Secretaria, quando o serviço o exigir, a convocação de outros servidores 
da Vara indispensáveis ao atendimento do juízo plantonista;  
d) Nos dias úteis, fora do expediente normal de trabalho, o serviço de plantão será exercido pelo Juiz 
da Subseção, enquanto que nos finais de semana, nos feriados, nos pontos facultativos e nos 
recessos, o plantão ficará por conta da Seção Judiciária do Amapá – SJ/AP; 
e) O Diretor de Secretaria não estará de plantão nas datas em que seus substitutos eventuais e/ou 
automáticos estiverem designados; 
f) O atendimento do plantão será efetuado por meio dos telefones (96) 3621-1953, (96) 9112-8882 

ou no Prédio da Justiça Federal, situado na Rua Rio Jari, 1112, Bairro Agreste, nesta cidade; e 
g) A Portaria do plantão será fixada na entrada da Sede da Justiça Federal desta Subseção, 
publicada no Boletim de Serviço e disponibilizada na página da Justiça Federal na internet, no 
endereço http://portal.trf1.jus.br/sjap/. 

Art. 2º DESIGNAR para o plantão judiciário desta Subseção Judiciária, no período de 07 a 
31/01/2016, os servidores e oficiais de justiça a seguir relacionados: 

PERÍODO JUIZ (A) PLANTONISTA 

Juiz Federal 07 a 31/01/2016 

PERÍODO SERVIDORES 

07 a 31/01/2016 Joaquim da Silva Oliveira – Diretor de Secretaria  

Substituto eventual Mariel Alves Correia – Analista Judiciário 

PERÍODO OFICIAIS DE JUSTIÇA 

07 a 16/01/2016 Anderson Lins Nunes 

17 a 31/01/2016 Luis Cláudio dos Santos Siliprandi 

 
  Publique-se. Cumpra-se. 

 
 
 
 
 

 


