
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

PORTARIA 028

Estabelece  o  procedimento  para  trâmite  das  cartas  precatórias  de
execução fiscal 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) O disposto nos §§ 1º, 3º, 4º e 8º do art. 189 do Provimento Coger n. 129/2016;

3) O despacho proferido nos autos do PAe/SEI 0000286-70.2017.4.01.8001;

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

 

RESOLVE:

 

Art. 1º  - As cartas precatórias para citação, penhora e avaliação de bens do executado
deverão ter a sua tramitação pelo SEI;

§1º Efetuada a citação do executado, devolva-se a carta ao juízo deprecante a fim de
que seja certificada a apresentação ou não de defesa nos autos do processo original, bem assim para as
providências quanto à penhora por meio dos sistemas eletrônicos, caso necessário.

 

Art. 2º - As cartas precatórias para atos de penhora e avaliação devem ser distribuídas
fisicamente, em razão da potencialidade de necessidade de ato judicial,  nos termos do art.  189 do
Provimento Coger n. 129/2016.

 

Art. 3º - 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
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Documento assinado eletronicamente por Paulo Mitsuru Shiokawa Neto, Juiz Federal
Substituto, em 15/12/2017, às 18:51 (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 5291235 e o código CRC BBF2CE37.
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