
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

PORTARIA 04/GAJUD/JF/IAB

Regulamenta a utilização da Carga Rápida por advogado não habilitado no âmbito da SSJ/Itaituba/Pa.

O JUIZ FEDERAL DIRETOR DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITAITU BA,
no uso de suas atribuições legais e regimentais, bem como:

CONSIDERANDO  o  requerimento  formulado  em  reunião  realizada  na  data  de
05/06/2017, entre a Presidência e Comissões da OAB, Seccional Itaituba/PA e o Magistrado Titular da
SSJ de Itaituba;

CONSIDERANDO os termos dispostos no art. 107, I, do CPC;

CONSIDERANDO os termos dispostos no art. 7º, XIII, do Estatuto da OAB;

CONSIDERANDO  as reiteradas decisões do CNJ em Procedimentos de Controle
Administrativo sobre o tema (n. 0005191.02.2013.2.00.0000).

RESOLVE regulamentar o instituto da carga rápida a advogado não habilitado nos
autos do processo judicial, nos termos abaixo:

Art. 1º. O advogado não habilitado nos autos terá direito de retirá-los da sede desta
SSJ,  pelo  prazo  máximo  de  02  (duas)  horas,  mediante  apresentação da  identidade  funcional  de
advogado,  com o lançamento pela Secretaria da movimentação 126-13 – CARGA – RETIRADOS
ADVOGADO(S) (OUTROS)  no sistema ORACLE e assinatura do RECIBO PARA RETIRADA DE
PROCESSO – ROTINA PJFVARA-1332.

§ 1º A Secretaria da Vara deverá entrar em contato com o advogado, por telefone ou
e-mail, para imediata devolução dos autos, caso não o tenha feito dentro prazo estipulado no RECIBO
PARA RETIRADA DE PROCESSO;

§ 2º O advogado que não atender ao disposto no parágrafo anterior, ficará sujeito às
sanções previstas no art. 234, §2º, do CPC.

§ 3º Decorrido o prazo estipulado para devolução do processo retirado em carga
rápida e observado o disposto no parágrafo 1º, a Secretaria deverá providenciar Mandado de Busca e
Apreensão dos autos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Art. 2º. Não serão objetos de carga rápida a advogado não habilitado, os processos:

Sigilosos;1. 
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Em segredo de justiça;2. 

Restritos às partes;3. 

Conclusos ao Juiz;4. 

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

                                                                                                                                           Paulo César Moy
Anaisse

  Juiz Federal Diretor da
Subseção de Itaituba/PA
                                                                                                                                         (assinado
eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por Paulo César Moy Anaisse, Juiz Federal Diretor da
Subseção Judiciária, em 07/06/2017, às 15:46 (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 4208669 e o código CRC 59EE87F9.
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