
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

PORTARIA 09

 

O JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE
SANTARÉM, no uso de suas atribuições legais,

 

CONSIDERANDO a necessidade de racionalização das atividades da Secretaria da
Vara, bem como a agilização na tramitação dos processos,

 

CONSIDERANDO  as  relevantes  alterações  advindas  da  Emenda  Constitucional
45/2004,  mais especificamente  o teor do inciso XIV, por ela  inserido no art.  93 da Carta  Magna,
autorizando a delegação aos servidores de atos de mero expediente sem caráter decisório;

 

CONSIDERANDO  o disposto no art. 41, inciso XVII, da Lei n. 5.010, 30.05.1966,
no art. 152, §1º, da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil/2015) e no art. 132 do Provimento
Geral – Provimento/COGER 38, de 12/06/2009, com as alterações do Provimento/COGER 39, de
03/11/2009, da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da Primeira Região;

 

CONSIDERANDO  o  grande  número  de  despachos  ordinatórios  desprovidos  de
conteúdo  decisório  substancial,  já  uniformizados  e  integrados  à  rotina cartorária  desta  Vara,
especialmente nas demandas de massa ou de natureza repetitiva;

 

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de otimizar os trabalhos realizados nesta
Vara, em vista da celeridade processual e da efetividade jurisdicional;

 

RESOLVE:

I - Aditar a Portaria 6/2016 para incluir, dentre os atos ordinatórios a cargo do
Diretor de Secretaria e Servidores das respectivas Seções da Vara, os seguintes procedimentos:

1) expedição de alvará de levantamento, nos processos iniciados por atermação no
JEF, logo após a apresentação, pelo réu, do comprovante do depósito da quantia devida, intimando-se,
em seguida, o autor para ciência e recebimento do alvará;

2) realizar o controle do cumprimento do sursis processual ou de medidas cautelares
substitutivas da prisão mediante a criação de pastas próprias para esse fim, nas quais constarão cópia do
ato (ata de audiência, decisão, etc) estabelecendo as condições fixadas pelo Juízo, o original do termo
de comparecimento do réu e os eventuais comprovantes de pagamento/depósito. Mencionadas pastas
deverão ser  identificadas com o número do processo correspondente  e  permanecer em Secretaria,
acessível a todos os servidores. No processo, deverá ser certificada a adoção desse procedimento, bem
como  eventuais  ocorrência  (descumprimento,  por  exemplo)  que  demandem  a  manifestação  do
representante do Ministério Público Federal e, posterior, decisão judicial. Cumpridas as condições, os
documentos da pasta deverão ser juntados ao processo;
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II  -  Excluir,  da  redação do  item 6.18 da  Portaria  6/2016,  a  parte final:  Em
nenhuma hipótese será seccionada peça processual (petição, laudo, sentença etc.), mesmo a pretexto de
ter o volume atingido 200 (duzentas) folhas, podendo, neste caso, ser encerrado volume com mais ou
menos folhas, de modo a garantir a integridade da peça; Restando, desso modo, claro que deverá ser
formado novo volume sempre que o número de páginas atinja 200 (duzentas) folhas;

 

III  - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

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

 

Santarém, 05 de dezembro de 2016.

 

ÉRICO RODRIGO FREITAS PINHEIRO
JUIZ FEDERAL

Documento assinado eletronicamente por Érico Rodrigo Freitas Pinheiro, Juiz Federal, em
13/01/2017, às 16:40 (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 3238760 e o código CRC 103A35BD.
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