
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

PORTARIA SJ DIREF 97

Institui e regulamenta o Serviço de Cumprimento de Carta Precatória
Cível e Criminal - Seprec por via administrativa no âmbito da Seção
Judiciária do Pará/Belém

O JUIZ FEDERAL SÉRGIO WOLNEY DE OLIVEIRA BATISTA GUEDES ,
Diretor do Foro da Seção Judiciária do Pará, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei nº 5.010/66,
Resolução n° 79, de 19.11.2009, alterada pela de nº 243, de 9.5.2013, ambas do Conselho da Justiça
Federal, e o Provimento COGER nº 129, de 8.4.2016.

CONSIDERANDO:

a) o que prevê o art. 189 do Provimento Coger 129, de 8.4.2016, e a necessidade de
otimizar os trabalhos judiciários de modo a imprimir celeridade e efetividade à prestação jurisdicional;

b) o teor do despacho do Corregedor Regional da Justiça Federal da Primeira Região,
exarado  no  processo  SEI  0005259-42.2015.4.01.8000,   no  sentido  de  que  a  utilização  de
videoconferências é obrigatória para a oitiva de testemunhas em processos de qualquer natureza, cível
ou criminal, salvo na hipótese de não haver condições técnicas para realização do ato;

c) a Resolução  CNJ 105, de 6 de abril de 2010, que dispõe sobre a documentação dos
depoimentos colhidos por meio do sistema audiovisual e a realização de interrogatório e inquirição de
testemunhas por videoconferência;

d)  o  Provimento  CJF 13,  de  15  de  março  de 2013,  que  disciplina  a  oitiva  por
videoconferência na Justiça Federal;

e) o disposto na Portaria PRESI 151;

RESOLVE:

1. Do Serviço de Cumprimento de Carta Precatória Cível e Criminal por via
administrativa – Seprec

Art.1º .  Fica  instituído  o  Serviço  de  Cumprimento  de  Carta  Precatória  Cível  e
Criminal  por via administrativa – Seprec, tendo como atribuição o cumprimento, no âmbito da sede da
Seção Judiciária do Pará/Belém, das cartas precatórias cíveis e criminais referentes a atos que não
demandem atividade jurisdicional, assim como a triagem e a distribuição daquelas que demandem
atividade jurisdicional.
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Parágrafo Único. Para efeitos de cumprimento pelo Seprec, consideram-se cartas
precatórias relativas a atos que não demandem atividade jurisdicional aquelas cujo objeto refere-se a
atos de mera ciência, citação, intimação, notificação, depósito, levantamento de penhora, solicitação de
informações, avaliação, reavaliação, mandado de prisão e agendamento de sala de videoconferência,
nos termos do Provimento Coger 129/2016.

Art.2º.  O Seprec possui o formato de serviço administrativo descentralizado, sendo
constituído pelos servidores e terceirizados lotados na Secla (Seção de Classificação e Distribuição),
Serdi (Setor de Digitalização), Cevid (Central de Videoconferência) e Ceman (Central de Mandados)
que exercem as atividades do serviço em suas respectivas  seções administrativas,  bem assim nos
demais  órgãos  administrativos  da  Diref/PA  eventualmente  necessários,  atuando  coordenadamente
visando o cumprimento administrativo das cartas precatórias. 

Parágrafo Único. A Seção de Classificação, Distribuição e Certidões – Secla, do
Núcleo Judiciário, é a unidade gestora do Seprec no âmbito desta Seccional, sob supervisão do(a)
diretor (a) do Nucju (Núcleo Judiciário da Seção Judiciária do Pará).

2. Das Cartas Precatórias em Geral

Art.3º. As rotinas adotadas pelo Seprec para o recebimento, triagem e cumprimento
das cartas precatórias em geral, por via administrativa, são as seguintes:

I -  A Secla se responsabilizará pelo recebimento, análise, triagem e classificação das
cartas precatórias apresentadas em meio físico, eletrônico via SEI, e-Proc, malote digital, Correios ou
por outro meio equivalente, devendo:

a)  distribuí-las  quando  houver  necessidade  de  possível  prática  de  atividade
jurisdicional pelo juízo deprecado;

b)  promover  o  seu encaminhamento ao Seprec quando não reclamem a possível
prática de atividade jurisdicional, devendo a tramitação ocorrer por via administrativa;

c) devolver as cartas precatórias que vierem por  meio físico,  oriundas da Justiça
Federal da 1ª Região, em cumprimento ao art.  189, § 4º, do Provimento Coger nº  129/2016, que
determina que, no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região, tais missivas deverão ser expedidas por meio
do Sistema Eletrônico PAe/SEI.

II  -  Sendo  hipótese  de  tramitação  administrativa  da  carta  precatória,  será  esta
digitalizada pela Serdi e incluída no Sistema Administrativo PAe-SEI, encaminhando-se ao juiz federal
distribuidor para despacho, que poderá determinar:

a) seu cumprimento;

b) ou redistribuição para outra Comarca, Seção ou Subseção, por não se tratar de
competência federal ou no caso de o domicílio do intimando ser em localidade diversa;
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c) ou devolução ao Juízo deprecante, quando não estiverem devidamente instruídas e
não for possível a regularização, procedendo-se aos registros relativos a essa situação, para controle.

III  -  Despachada  pelo  juiz  federal  distribuidor  para  cumprimento  por  via
administrativa,  a  carta  precatória,  servindo  como  mandado,  será  instruída  pelo  Seprec  (Serdi)  e
encaminhada à Ceman para distribuição a um oficial  de justiça,  observando-se o Regulamento da
Central de Mandados, inclusive quanto aos prazos para cumprimento do ato.

IV –  Quando não for detectada a necessidade de providência complementar da Diref,
ou omissão a ser sanada, ou ainda de redistribuição, ou quando não houver diligência que ensejar o
pagamento de diária ao oficial de justiça, o Seprec (Secla), mediante ato do(a) diretor (a) do Nucju,
verificada a regularidade da carta precatória, deverá, de ofício:

a) remetê-la para cumprimento, servindo como mandado, diretamente à Ceman para
regular distribuição a um oficial de justiça, observando-se o Regulamento da Central de Mandados,
inclusive quanto aos prazos para cumprimento do ato;

b)  ou  ainda  devolvê-la  ao  Juízo  deprecante,  quando  não  estiverem devidamente
instruídas e não for possível a regularização.

V-  Realizado  o  ato  deprecado,  deverá  ser  inserido  no  processo  administrativo
eletrônico  a  respectiva  certidão  pelo  oficial  de  justiça,  digitalizada  e  inserida  no  processo
administrativo pela Ceman, retornando o processo à caixa do Seprec, que diligenciará a sua devolução
ao juízo deprecante.

VI-  Cumprida  a  carta  precatória,  sua  devolução  ao  juízo  deprecante  deve  ser
realizada pelo Seprec (Secla), priorizando-se os meios eletrônicos, através do SEI, malote digital ou
e-mail, ou, quando for hipótese de devolução por meio físico, Correios ou malote.

Art. 4º.  O Seprec deverá submeter à apreciação do juiz federal distribuidor a carta
precatória administrativa quando for o caso de redistribuição para outra Comarca, Seção ou Subseção.

3. Das Cartas Precatórias para Agendamento de Videoconferência

Art.5º. Quando houver necessidade de realização de audiência por videoconferência
o Seprec adotará os seguintes procedimentos:

I  -  Antes do envio dos autos ao juiz federal distribuidor ou ao (à) diretor (a) do
Nucju, a Secla deverá imediatamente adotar os procedimentos prévios para agendamento do referido
ato judicial na sala de videoconferência desta Seccional junto à Cevid;
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II -   A Cevid, mediante comunicação por e-mail (ou outro meio idôneo mais célere),
com informação ou certidão nos autos, deverá:

a) confirmar com o juízo deprecante o local, data e horário agendados, ainda que já
conste da carta precatória informação de data e horário para realização de videoconferência;

b) informar ao juízo deprecante que, conforme dispõe o §4º do art. 1º do Provimento
CJF nº 13/2013, as providências necessárias à realização da audiência por videoconferência são de
atribuição  do  juízo  deprecante,  que,  uma  vez  agendada  a  videoconferência,  deverá  requisitar  a
apresentação de preso no local, data e horários designados, ou a apresentação de servidor público para
prestar depoimento na qualidade de testemunha, e, eventualmente, providências de segurança, inclusive
solicitando força policial;

c)  caso  seja  necessário,  diligenciará  junto  ao  juízo  deprecante  a  regularização
(emenda  ou  aditamento)  da  carta  precatória  em  caso  de  confirmação  de  agendamento  de
videoconferência quando necessário, solicitando expedição e encaminhamento de nova missiva ou de
mandado (s) necessário (s), ou ainda, se for o caso, dos ofícios necessários.

III  - Despachada pelo juiz  federal  distribuidor,  a carta precatória,  servindo como
mandado, será instruída pelo Seprec e encaminhada à Ceman para distribuição a um oficial de justiça,
observando-se o Regulamento da Central de Mandados, inclusive quanto aos prazos para cumprimento
do ato.

IV -  Quando não for detectada a necessidade de providência complementar da Diref,
ou de omissão a ser sanada, ou ainda de redistribuição, ou quando não houver diligência que ensejar o
pagamento de diária ao oficial de justiça, o Seprec (Secla), mediante ato do (a) diretor (a) do Nucju,
verificada a regularidade da carta precatória, deverá, de ofício, remetê-la para cumprimento, servindo
como mandado, diretamente à Ceman para regular distribuição a um oficial de justiça, observando-se o
Regulamento da Central de Mandados, inclusive quanto aos prazos para cumprimento do ato.

V - Frustrada a intimação da (s) parte (s) ou testemunha (s) para comparecimento à
audiência por videoconferência, de modo a impossibilitar o total cumprimento da finalidade da carta
precatória, a respectiva certidão do oficial de justiça deverá ser inserida no processo administrativo
eletrônico, retornando os autos para o Seprec (Secla), que se incumbirá de cancelar a videoconferência
junto à Cevid e devolver a carta precatória ao juízo deprecante, priorizando-se os meios eletrônicos,
malote digital ou e-mail, ou, quando for hipótese de devolução por meio físico, Correios ou malote.

VI -  As intimações dos réus que serão interrogados em processos criminais deverão
ser realizadas com 10(dez) dias de antecedência da data da audiência, nos termos do artigo 185, § 3º,
do  CPP,  o  que  deverá  ser  também  observado  pela  Cevid  por  ocasião  do agendamento  ou  nova
redesignação.

VII -  Realizada a intimação, a respectiva certidão do oficial de justiça deverá ser
digitalizada e inserida no processo administrativo eletrônico pela Ceman.
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VIII -  A Ceman destacará um oficial de justiça para acompanhamento da audiência
por videoconferência.

IX  -  Caberá  ao  oficial  de  justiça  destacado  para  acompanhamento  da  audiência
certificar  o  cumprimento  da  carta  precatória,  bem  como  a  realização  ou  não  da  audiência  por
videoconferência, inserindo a certidão ao respectivo processo administrativo eletrônico.

X - Excepcionalmente e justificadamente, caso não seja possível destacar um oficial
de justiça, a Cevid poderá certificar o cumprimento da carta precatória, bem como a realização ou não
da  audiência  por  videoconferência,  inserindo  a  certidão  ao  respectivo processo  administrativo
eletrônico.

XI  -  Inserida  a  certidão no  processo  administrativo  eletrônico,  o  Seprec  (Secla)
procederá à regular devolução da carta precatória devidamente cumprida ao juízo deprecante.

XII  -   As certidões e  documentos originais  que forem escaneados e  juntados ao
PAe-SEI originários de precatórias eletrônicas serão provisoriamente arquivados pela Secla e, após o
cumprimento da finalidade da missiva, serão remetidos ao juízo deprecante quando da devolução da
carta precatória, para as providências do §12 do art. 189 do Provimento Coger nº  129/2016.

Art. 6º Até que seja efetivamente implantado o sistema nacional de audiência por
videoconferência (Provimento 13/2013, do CJF),  o pré-agendamento anterior à expedição da carta
precatória poderá também ser solicitado através do e-mail videoconferencia.pa@trf1.jus.br.

Art.7º. As cartas precatórias recebidas pelo Seprec sem que já conste informação de
data e horário para realização de videoconferência, porém sem prévio agendamento junto à Cevid,
dependerá, conforme disponibilidade da agenda, de confirmação por essa central.

§1º. Caberá a Cevid, no prazo de até 24 horas, mediante e-mail (ou outro meio idôneo
mais  célere),  com informação ou  certidão nos  autos,  confirmar  ou  não a  disponibilidade da data
indicada  pelo  juízo  deprecante,  solicitando  ainda,  se  for  o  caso,  a  regularização  (emenda  ou
aditamento) da carta precatória pelo juízo deprecante, inclusive a expedição e remessa dos mandados e
ofícios necessários.

§2º. A Cevid aguardará a confirmação do agendamento pelo prazo de 10 (dez) dias,
sendo que transcorrido o prazo supra sem confirmação pelo juízo deprecante, a Cevid certificará e
encaminhará a carta precatória à Secla, que, por sua vez, providenciará a devolução da carta precatória
sem o seu cumprimento.

Art. 8º.  No caso de cartas precatórias recebidas pelo Seprec sem o registro de data
para realização de videoconferência, deverá o Cevid, no prazo de até 24 horas, mediante e-mail  (ou
outro meio idôneo mais célere), com informação ou certidão nos autos, entrar em contato com o juízo
deprecante para efeito de agendamento, conforme disponibilidade de horários e datas.

§1º. A Cevid, se for o caso, deverá também solicitar a regularização (emenda ou
aditamento) da carta precatória pelo juízo deprecante, inclusive expedição e remessa dos mandados e
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ofícios necessários.

§2. A Cevid aguardará a confirmação do agendamento pelo prazo de 10 (dez) dias,
sendo que, transcorrido o prazo supra sem confirmação pelo juízo deprecante, a Cevid certificará e
encaminhará a carta precatória à Secla, que, por sua vez, providenciará a devolução da carta precatória
sem o seu cumprimento.

3.1.  Da  Solicitação  de  Cancelamento  ou  Redesignação  da  Audiência  por
Videoconferência

Art.  9º.  O  cancelamento  ou  a  redesignação  de  audiência  por  videoconferência
deprecada serão realizados se solicitados, mediante ofício ou comunicação nos termos do art. 18 desta
Portaria, pelo juízo deprecante ao Seprec (Secla) em até 10 (dez) dias úteis que antecedem à data
agendada,  salvo,  na  hipótese  de  réu  ou  indiciado  preso,  quando  a  redesignação  de  audiência  de
videoconferência quando for feita no próprio ato de realização da audiência, ou ainda na hipótese de
audiência de custódia.

§1º. Caso seja solicitada redesignação no prazo referido no caput  deste  artigo,  o
Seprec (Cevid), por e-mail (ou outro meio idôneo mais célere), com informação ou certidão nos autos,
diligenciará junto ao juízo deprecante,  a regularização da carta precatória, solicitando expedição e
encaminhamento de nova missiva ou de mandado (s) necessário (s), ou ainda, se for o caso, dos ofícios
necessários.

§2º. Não haverá atendimento às solicitações de cancelamento ou redesignação de
audiência por videoconferência deprecada em prazo inferior a 10 (dez) dias úteis que antecedem à data
agendada, de modo que o Seprec (Secla) providenciará a devolução da carta precatória sem o seu
cumprimento.

§3º. No  caso  do  parágrafo  anterior,  a  pessoa  intimada  para  comparecimento  à
audiência somente será comunicada do seu cancelamento, no dia e local em que ocorreria o ato judicial
cancelado, pelo oficial de justiça destacado para acompanhamento da audiência ou conforme o caso
pela Cevid.

§4º. Salvo na hipótese de réu ou indiciado preso, não será processada, na mesma carta
precatória (processo PAe/SEI), a redesignação de audiência de videoconferência quando for feita no
próprio ato de realização da audiência, devendo ser devolvida a carta precatória ao juízo deprecante, a
quem competirá emitir nova carta precatória para a realização da audiência redesignada, constando ou
não a prévia intimação da parte ou testemunha, conforme o caso.

§5º. No  caso de réu  ou  indiciado preso,  poderá  ser  processada  na  mesma carta
(processo PAe/SEI) a redesignação de videoconferência quando feita no próprio ato de realização da
audiência, e havendo intimação das partes e testemunhas pelo juízo deprecante no mesmo ato, deverá o
oficial  de  justiça  ou,  conforme  o  caso,  a  Cevid  certificar  o  fato  nos  autos  da  carta  precatória
administrativa.

§6º. Não será de responsabilidade do Seprec a intimação das partes e testemunhas
acerca de cancelamento ou redesignação caso seja informado no dia programado para a realização do
ato, que, todavia, poderá ser efetivada pelo juízo deprecante através de abertura de link  no horário
inicialmente programado e realizada a comunicação aos intimados.

§7º. Na ocorrência de cancelamento no momento da audiência e intimação às partes e
testemunhas pelo juízo deprecante no mesmo ato, o oficial de justiça destacado para acompanhamento
da audiência  ou,  conforme o caso,  a  Cevid deverá  certificar  o  fato nos autos da carta  precatória
administrativa.
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§8º.  No caso do §5º deste artigo, o Seprec (Cevid), mediante informação ou certidão
nos autos, solicitará ao juízo deprecante, caso seja necessário, a regularização da carta precatória em
caso de pedido de redesignação de videoconferência, para efeito de expedição e encaminhamento de
nova missiva (carta precatória) ou mandado (s), inclusive, se for o caso, de eventual mandado para
condução coercitiva de testemunha, ou ainda, se for o caso, dos ofícios necessários.

§9º. Confirmado o reagendamento da videoconferência e verificada a regularização
da carta precatória, quando não for detectada a necessidade de providência complementar da Diref, ou
de omissão a ser sanada, ou ainda de redistribuição, ou quando não houver diligência que ensejar o
pagamento de diária ao oficial de justiça, o Seprec (Secla), mediante ato do (a) diretor (a) do Nucju,
verificada a regularidade da carta precatória, deverá, de ofício, remetê-la para cumprimento, servindo
como mandado, diretamente à Ceman para regular distribuição a um oficial de justiça, observando-se o
Regulamento da Central de Mandados, inclusive quanto aos prazos para cumprimento do ato.

3.2. Da Regularização (Emenda ou Aditamento) Da Carta Precatória Em Caso
de Agendamento ou Redesignação de Videoconferência

Art.10.  A regularização (emenda ou  aditamento)  da carta  precatória em caso de
agendamento  de  videoconferência,  inclusive  na  hipótese  de  confirmação  de  agendamento  ou
redesignação,  quando  se  fizer  necessária  a  expedição  de  nova  missiva (carta  precatória),  ou  de
mandado  (s)  necessário  (s)  ao  cumprimento,  ou  ainda  de  mandado  para condução  coercitiva  de
testemunha, assim como, se for o caso, de ofícios de requisição para apresentação de preso no local,
data  e  horários  designados,  ou  para  a  apresentação  de  servidor  público  ou  militar  para  prestar
depoimento  na  qualidade  de  testemunha,  e,  eventualmente,  providências  de  segurança,  inclusive
solicitando força policial, caberão preferencialmente ao juízo deprecante.

§1º. A Cevid, confirmado o agendamento ou a redesignação da videoconferência,
quando for o caso, imediatamente, solicitará a regularização da carta precatória ao juízo deprecante,
mediante e-mail (ou outro meio idôneo mais célere), sendo que aguardará até o prazo de 24 horas dessa
solicitação para certifica e informar nos autos as eventuais providências adotadas.  

§2º. Caso  a  Cevid  certifique  ou  informe  a  não  adoção  providências  pelo juízo
deprecante  ou  que  estas  não  foram informadas,  encaminhará  os  autos  à Secla  que diligenciará  a
intimação das partes e testemunhas, providenciando e apoiando a expedição pelo (a) diretor (a) do (a)
Nucju, dos mandados de intimação e todos os ofícios necessários à realização da audiência, observando
o disposto no art. 221, §§ 2º e 3º do CPP, no que concerne à intimação dos servidores e militares, assim
como, se for o caso, a antecedência determinada no artigo 185, § 3º, do CPP.

§3º. No caso do §2º deste artigo, o mandado de condução coercitiva de testemunha só
será expedido pelo(a) diretor(a) do Nucju, com apoio da Secla, se houver decisão expressa do juízo
deprecante.

§4º. Providenciados pelo juízo deprecante ou pelo Seprec os documentos previstos no
caput,  verificada  a  regularidade  da  carta  precatória,  quando  não  for  detectada  a  necessidade  de
providência complementar da Diref, ou de omissão a ser sanada, ou ainda de redistribuição, ou quando
não houver  diligência  que  ensejar  o  pagamento  de diária  ao  oficial  de justiça,  o  Seprec  (Secla),
mediante ato do(a) diretor(a) do Nucju, verificada a regularidade da carta precatória, deverá, de ofício,
se for o caso, remetê-la para cumprimento, servindo como mandado, diretamente à Ceman para regular
distribuição a um oficial de justiça, observando-se o Regulamento da Central de Mandados, inclusive
quanto aos prazos para cumprimento do ato.

§5º. Não confirmado pelo juízo deprecante o agendamento ou reagendamento da
videoconferência no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 7º e 8º desta Portaria, ou ainda nas
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hipóteses em que a regularização da carta precatória dependa da confirmação do agendamento da
videoconferência,  a  Cevid  certificará  e  encaminhará a carta  precatória  à  Secla,  que,  por  sua vez,
providenciará a devolução da carta precatória sem o seu cumprimento.

3.3. Do Agendamento ou Redesignação de Videoconferência Em Que Haja Réus
ou Indiciados Presos

Art.11.  Terá  prioridade  a  solicitação  de  agendamento  ou  redesignação  de
videoconferência em que haja réu ou indiciado preso, sendo que a audiência de custódia terá também
urgência na tramitação.

§1º. Confirmada pela Cevid o agendamento da videoconferência, este setor, mediante
e-mail  (ou outro meio idôneo mais célere),  com informação ou certidão nos autos, imediatamente
consultará o juízo deprecante acerca das providências por ele já adotadas e informadas, antes do envio
dos autos ao juiz federal distribuidor ou ao (à) diretor (a) do Nucju.

§2º. Deverá a Cevid, em prazo hábil à realização videoconferência marcada, informar
ou certificar se o juízo deprecante demonstrou ou informou nos autos a adoção das providências que
lhe cabem, o que no caso da audiência de custódia deverá também ser imediato em face da exiguidade
do prazo para sua realização.

§3º. Caso seja informado ou certificado pela Cevid a não adoção de providências pelo
juízo deprecante ou ainda que estas não foram informadas, deverão ser expedidos pelo(a) diretor(a) do
Nucju,  com  apoio  do  Seprec  (Secla),  todos  os  mandados  e  ofícios  necessários  à  realização  da
audiência, observando o disposto no art. 221, §§ 2º e 3º do CPP, no que concerne à intimação dos
servidores públicos e militares, inclusive a requisição dos réus presos, solicitando força policial, bem
assim:

providenciar  a  intimação  do  Ministério  Público  Federal  e  da  Defensoria
Pública da União, quando necessário, observando-se, respectivamente, as prerrogativas previstas
nas Leis Complementares n.º 75/93 e nº 80/94, bem assim do advogado se houver;

1. 

no  caso  de  audiência  de  custódia,  providenciar  a  intimação  do  Ministério
Público Federal, do advogado constituído, se houver, e, se for o caso, da Defensoria Pública da
União para a audiência, por meio preferencialmente eletrônico, devendo os atos de intimação ser
instruídos com cópia integral digitalizada dos autos da comunicação da prisão em flagrante; 

2. 

providenciar  advogado ad  hoc  para  representar  os  réus  que  comparecerem
desacompanhados  de  advogado,  a  pedido  do  juízo  deprecante,  cabendo  a  este  Juízo  o
arbitramento e o pagamento dos honorários;

3. 

em caso de reagendamento da audiência de réu ou indiciado preso, o Seprec,
caso seja necessário, diligenciará a intimação das partes e testemunhas, acerca da nova data e
horário informados pelo juízo deprecante, através de mandado, a ser expedido pelo(a) diretor(a)
do Nucju.

4. 

Art.12.  Na  hipótese  de  solicitação  de  reagendamento  de  videoconferência  no
momento da audiência no caso de réu preso e na hipótese de solicitação de audiência de custódia por
videoconferência, a Cevid, conforme o caso, no momento da audiência ou mediante e-mail (ou outro
meio  idôneo  mais  célere),  com  informação  ou  certidão  nos  autos, confirmará  a  marcação  da
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videoconferência com o juízo deprecante imediatamente, observando a prioridade no agendamento e a
celeridade na tramitação do feito.

Art. 13. Existindo réu ou indiciado preso para depor ou acompanhar a audiência, por
ocasião do agendamento o Seprec (Cevid) deverá informar tal fato à Seção de Segurança local, para as
providências necessárias.

4. Das Disposições Finais

Art.14. Na comunicação do juízo deprecante, para fins de agendamento de audiência
por videoconferência, deverão constar as seguintes informações:

a) e-mail do juízo deprecante;

b) horário de início da videoconferência: horário de Brasília, hora cheia ou em fração
de 30 minutos, das 8 às 19 h, conforme Portaria PRESI 151;

c) endereço de rede (IP) do equipamento da origem da conexão e o nome da unidade
coordenadora do evento.

Parágrafo único. Após solicitadas pelo Seprec as informações constantes do caput, e
não sendo enviadas pelo juízo deprecante após 10 (dez) dias úteis da solicitação, a carta precatória será
devolvida sem cumprimento, por despacho do juiz federal distribuidor, diante da impossibilidade de
realização do ato.

Art.15.  Deverão ser observadas pelo Seprec as normas de agendamento e requisitos
técnicos necessários para a realização das audiências judiciais com utilização de videoconferência.

Art.16.  As  autoridades  elencadas  nos  artigos  221 do  CPP e  454 do  CPC serão
inquiridas em local, dia e hora previamente ajustados.

Art.17. O Seprec deverá manter uma ferramenta (s) (caixa (s) no SEI) para controle
das precatórias recebidas, mediante registros informatizados, de modo a subsidiar informações relativas
à tramitação desses procedimentos.

Parágrafo único. A gestão da precitada ferramenta será responsabilidade da Secla,
sob supervisão do(a) diretor(a) do Nucju.

Art.18.  As  comunicações  pertinentes  à  carta  precatória  em  tramitação  por  via
administrativa serão recebidas pelo Seprec através do SEI, por meio físico, malote digital e/ou e-mail
ou telefone.

Art. 19.  Sem prejuízo da atuação dos demais órgãos administrativos da Diref/PA
quando  se  fizer  necessária,  assim  como  conforme  orientação  da  Direção  do  Foro,  compete
preferencialmente à Secla, nos termos da presente Portaria, preparar minutas dos despachos iniciais e
outros despachos para o Juiz Federal Distribuidor ou, quando for o caso, para o (a) diretor (a) do
Nucju,  bem  assim  dos  eventuais  mandados  e  ofícios  necessários  à  realização  da  audiência  por
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videoconferência.

Art.20. Revogam-se as disposições em contrário.

Art.21. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção do Foro.

Art.22. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SÉRGIO WOLNEY DE OLIVEIRA BATISTA GUEDES
Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Pará

Documento assinado eletronicamente por Sergio Wolney de Oliveira Batista Guedes, Diretor
do Foro, em 24/02/2017, às 17:09 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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