
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

PORTARIA DISUB-PMS N. 21

Estabelece a escala do plantão judicial para o mês de dezembro/2015.

E

                  O JUIZ FEDERAL HELENO BICALHO, Diretor da Subseção Judiciária de Patos de
Minas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 61-A, b, do Provimento Coger n. 38, de 12 de junho
de 2009 com a redação dada pelo Provimento Coger n. 39, de 03 de novembro de 2009, e o art. 6º, II da
Resolução n. 079, de 19 de novembro de 2009.

                   CONSIDERANDO:

a) a necessidade de possibilitar o acesso dos jurisdicionados ao Juízo nos sábados, domingos, feriados e
recessos, bem como nos dias úteis, fora do horário de expediente, em casos de urgência, envolvendo
pedidos, ações, procedimentos e medidas destinados a evitar perecimento de direito, assegurar a liberdade
de locomoção ou garantir a aplicação da lei penal;

b) o disposto no art. 111 do Provimento Coger n. 38, de 03/11/2009, com a redação dada pelo Provimento
Coger n.109, de 06/02/2014;

RESOLVE:

1 – Informar a ESCALA DE PLANTÃO da Subseção Judiciária de Patos de Minas, relativa ao período de
01 a 19 de DEZEMBRO de 2015, conforme segue:

JUÍZES PLANTONISTAS

- Dr. HELENO BICALHO – no período de 01 a 10/12/2015

- Dr. WAGMAR ROBERTO SILVA– no período de 11 a 19/12/2015

2 – Designar, para comporem a ESCALA DE PLANTÃO, os seguintes servidores:

- SECRETARIA

- MARCO ANTÔNIO CALDEIRA LEÃO - no período de 01 a 10/12/2015 

- TÁRCIA MARIA VIEIRA SOARES – no período de 11 a 19/12/2015

- OFICIAIS DE JUSTIÇA

- RENATO BATISTA DE ARAÚJO – das 00:00h do dia 1º/12/2015 às 14:00h do dia 07/12/2015;

- JORGE ONOFRE PEREIERA – das 14:01h do dia 07/12/2015 às 23:59h do dia 19/12/2015.

3 – Informar que no período de plantão somente tomará conhecimento de pedidos, ações, procedimentos e
medidas de urgência destinados a evitar perecimento de direito, assegurar a liberdade de locomoção ou
garantir a aplicação da lei penal, conforme o disposto no art. 106 do Provimento Coger n. 38, de 12 de
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junho de 2009, com a redação dada pelo Provimento Coger n.  103, de 18/12/2013.

4 – Nos casos de afastamento e impedimento do Juiz Titular do plantão designado na presente portaria, a
sua substituição automática far-se-á nos termos dos art. 112 do Provimento Geral  n. 38, de 12 de junho de
2009, da egrégia Corregedoria-Geral da Justiça Federal da Primeira Região.

5 – Telefone para contato no período do Plantão Judicial: 34 – 98408.2887

6 – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação.

HELENO BICALHO

JUIZ FEDERAL  

Diretor da Subseção Judiciária de Patos de Minas

Documento assinado eletronicamente por Heleno Bicalho, Juiz Federal Diretor da Subseção
Judiciária , em 30/11/2015, às 15:56 (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 1485534 e o código CRC 15C0068A.
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