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O MM. Juiz Federal RAFAEL BRANQUINHO, Diretor da Subseção Judiciária da Vara Única de 

Diamantino/MT, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei n° 5.010/66, bem como o 

Provimento nº 38/09, com redação dada pelo de n° 39, de 3.11.09, ambos do TRF-1ª Região; 

 
Considerando o que dispõe no Título III, Capítulo VII, artigos 105 a 113 do Provimento COGER n° 38, 

de 12.6.09, do TRF-1ª Região; 

 
Considerando que, embora a análise de pedidos judiciais urgentes, no período, esteja sob a 

responsabilidade da Seção Judiciária, em Cuiabá (Provimento COGER nº 38, de 12-06-2009, artigo 

111, III,), necessária a manutenção de corpo funcional mínimo na Subseção Judiciária de Diamantino, 

até para direcionar aqueles que eventualmente procurem informações nesta sede, ainda que por 

telefone; 

 
Considerando a necessidade de manutenção dos serviços básicos desta sede, como recebimentos e 

expedições de correspondências, encomendas pelos correios e malotes, no período compreendido 

entre 20 de dezembro de 2014 e 06 de janeiro de 2015, durante o recesso de final de ano (Lei nº 

5.010-1966, artigo 62, I); 

 
Considerando o interesse da administração; 

 
R E S O L V E: 

 
I – COMUNICAR que o plantão da Subseção Judiciária de Diamantino para conhecimento dos pedidos 

de Habeas Corpus, de liberdade provisória, Mandados de Segurança com pedidos de liminar e demais 

medidas de natureza urgente em que esteja demonstrado o risco de perecimento de direito, durante o 

recesso forense (20/12/15 a 06/01/16), será prestado pelos Juízes Plantonistas da Seção Judiciária de 

MATO GROSSO, conforme escala definida em Portaria própria; 

 

II – DESIGNAR os servidores:  

 
a) GILBERTO CARDOSO DOS SANTOS, Técnico Judiciário, matrícula 36089, para no período de  19 

a 30 de dezembro de 2015 permanecer de sobreaviso, caso seja necessário atuação nesta 

Subseção; 

b) JOSE AMADEU MANDELLO JÚNIOR, Analista Judiciário, matrícula 36082, da Justiça Federal, 

Subseção Judiciária de Diamantino, para no período de 31 de dezembro de 2015 a 06 de janeiro de 

2016, atuar nos serviços interno da Secretaria durante o recesso, nos termos de funcionamento 

estabelecidos em Portaria a ser expedida pelo DIREF/MT, telefone (65) 9281-2342, devendo assinar a 

lista de frequência na chegada e saída, em formulário próprio que ficará disponível na Portaria. 

 
III – Para efeito de compensação dos dias efetivamente trabalhados na Sede da Subseção Judiciária, 

deverão ser observadas as regras contidas na Portaria PRESI n. 377, de 21 de novembro de 2012, 

observando-se, ainda, a conveniência e necessidade de serviço. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

 
RAFAEL BRANQUINHO 

Juiz Federal 
 


