
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

PORTARIA 027

Estabelece o procedimento de desarquivamento e desentranhamento e
expedição de certidões no âmbito da Subseção Judiciária de Altamira.

O  JUIZ  FEDERAL  SUBSTITUTO  PAULO  MITSURU  SHIOKAWA  NETO,
RESPONDENDO  PELA  TITULARIDADE  DA  VARA  ÚNICA  DA  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA
FEDERAL DE ALTAMIRA, no uso de suas atribuições legais,

 

CONSIDERANDO:

1)  As  atribuições  definidas  no  Provimento  n.  129,  de  08/04/2016,  da
Corregedoria-Geral do Tribunal Regional Federal da 1ª Região;

2) A crescente demanda por pedidos de desarquivamento e de expedição de certidão;

3) A necessidade de se manter um fluxo que priorize a eficiência do serviço público,

 

RESOLVE:

 

CAPÍTULO I
Do desarquivamento e desentranhamento

Art. 1º  - Não serão dispensados os pagamentos de custas de desarquivamento, salvo
as exceções previstas em lei.

 

Art. 2º  -  Os desarquivamentos serão realizados somente uma vez por semana, às
quintas-feiras úteis,  salvo os casos de comprovada urgência,  que serão apreciados pelo Supervisor
responsável pelo desarquivamento ou pelo diretor de secretaria.

§1º  Caso  a  quinta-feira  não  seja  útil,  será  desarquivado  o  processo  na  próxima
quinta-feira útil, devendo a parte interessada organizar o seu pedido de acordo com feriados e demais
dias não úteis.

§2º Serão desarquivados os processos cujo pedido ocorrer até a quarta-feira útil de
cada semana.

§3º  Os  desarquivamentos  de  pedidos  realizados  às  quintas  e  sextas-feiras  serão
efetivados na próxima quinta-feira útil.

§4º Os processos desarquivados estarão disponíveis aos interessados na sexta-feira
após o desarquivamento.

 

Art.  3º  -  A  secretaria  disponibilizará  um  formulário  para  juntada  da  guia de
recolhimento ou da declaração para dispensa do pagamento de custas, o qual será datado e assinado por
servidor  do  atendimento  para  fins  de  comprovação  da  data  do  recebimento  do  pedido  de
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desarquivamento.

Parágrafo  único.  Não  será  necessária  a  realização  de  protocolo  da  petição
exclusivamente de desarquivamento.

 

Art. 4º - Ficam autorizados os pedidos de desarquivamento para desentranhamento de
peças originais, exceto da procuração.

Parágrafo único. Não serão autorizados os pedidos de desentranhamento de cópias,
restando autorizada a parte interessada efetuar a tiragem de cópias dos autos.

 

CAPÍTULO I
Da expedição de certidão

Art. 5º  - Não serão dispensados os pagamentos de custas para expedição de certidão,
salvo as exceções previstas em lei.

 

Art.  6º  -  As certidões de habilitação de advogado serão expedidas somente duas
vezes por mês, nos dias 15 e 30 ou primeiro dia útil  subsequente,  salvo os casos de comprovada
urgência, que serão apreciados pelo Supervisor responsável pela expedição da certidão ou pelo diretor
de secretaria.

§1º  Os pedidos de expedição de certidão realizados entre  os  dias  26  e 10  serão
atendidos no dia 15; os pedidos realizados entre os dias 11 e 25 serão atendidos no dia 30.

§2º Os pedidos de autenticação de cópias para saque de RPV seguirão as regras do
caput e §1º deste artigo.

 

Art. 7º  - As demais certidões serão expedidas às sextas-feiras úteis de cada semana,
salvo  os  casos  de  comprovada  urgência,  que  serão  apreciados  pelo  Supervisor  responsável  pela
expedição da certidão ou pelo diretor de secretaria.

§1º Caso a sexta-feira não seja útil,  será expedida a certidão no primeiro dia útil
subsequente, devendo a parte interessada organizar o seu pedido de acordo com feriados e demais dias
não úteis.

§2º Serão expedidas as certidões cujo pedido ocorrer até a quinta-feira útil de cada
semana.

§3º  As  certidões  cujos  pedidos  tenham  sido  realizados  às  sextas-feiras  serão
expedidas na próxima sexta-feira útil.

 

Art.  8º  -  A  secretaria  disponibilizará  um  formulário  para  juntada  da  guia de
recolhimento ou da declaração para dispensa do pagamento de custas, o qual será datado e assinado por
servidor do atendimento para fins de comprovação da data do recebimento do pedido de expedição de
certidão.

Parágrafo  único.  Não  será  necessária  a  realização  de  protocolo  da  petição
exclusivamente de expedição de certidão.

 

Art. 9º  - Os atos omissos serão analisados pelo diretor de secretaria ou pelo juiz
diretor da Subseção Judiciária.
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Art. 10º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

 

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

 

PAULO MITSURU SHIOKAWA NETO
Juiz Federal Substituto respondendo

pela titular da Subseção Judiciária de Altamira

Documento assinado eletronicamente por Paulo Mitsuru Shiokawa Neto, Juiz Federal
Substituto, em 15/12/2017, às 18:50 (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 5291189 e o código CRC 98163C9F.

ANEXO I

Formulário para pedido de desarquivamento

 

Excelentíssimo Senhor Juiz Diretor da Subseção Judiciária de Altamira

 

 

 

Venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer o desarquivamento dos autos do processo
______________________________, a fim de ( ) fazer cópia; ( ) desentranhar documentos; ( )
________________

_________________________________________________________________________.

 

 

____________________________________________________________________

Assinatura e documento do peticionante
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COMPROVANTE DE PETIÇÃO DE DESARQUIVAMENTO DE AUTOS

 

Processo: ________________________________________

 

 

Pedido recebido em ____/____/____

 

______________________

Assinatura do servidor

 

 

 

ANEXO II

Formulário para pedido de expedição de certidão

 

Excelentíssimo Senhor Juiz Diretor da Subseção Judiciária de Altamira

 

 

 

Venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer expedição de certidão ( )de objeto e pé ( )
de intimação da decisão de fls. ____ para fins de agravo ( ) antecedentes criminais ( ) _______________
nos autos do processo _________________________.

Solicito que conste especificamente a seguinte informação na certidão:
________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

 

____________________________________________________________________
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Assinatura e documento do peticionante

 

 

 

 

COMPROVANTE DE PETIÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO

 

Processo: ________________________________________

 

 

Pedido recebido em ____/____/____

 

______________________

Assinatura do servidor
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