
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ
 

DESPACHO SJPA-DIREF

 

Vistos.

Ante  as  informações  constantes  no  PAe-SEI  n.º  0005403-78.2018.4.01.8010,  em
especial a manifestação Secad 6396633 e o parecer Asjur 6523452, que adoto como razões de decidir, e
as atribuições legais e regulamentares que me são conferidas, AUTORIZO  a instituição do "Centro
Local  de  Inteligência  da  Seção  Judiciária  do  Pará  -  CLI/SJPA",  que  deverá  ser  composto  pelos
seguintes membros (composição ideal):

a) juiz(a) Diretor(a) do Foro;

b) juiz(a) Vice-Diretor(a) do Foro;

c) juiz(a) Coordenador(a) do Centro Judiciário de Conciliação;

d)  juízes  representantes  de  cada  uma  das  áreas  de  competência  especializada
(criminal, cível, ambiental e execução fiscal) das varas da capital;

e) juiz(a) Coordenador(a) dos Juizados Especiais Federais da capital;

f) juízes Diretores do Foro das Subseções vinculadas, que manifestarem interesse em
participar;

g) Diretor(a) da Secretaria Administrativa - Secad ou que as vezes deste o fizer; e

h) Diretor(a) do Núcleo Judiciário - Nucju ou quem as vezes deste o fizer.

Deverá, ainda, ser designado 01 (um) magistrado(a) para atuar como elemento de
integração do supracitado Centro Local de Inteligência e o Centro Nacional de Inteligência.

Após a edição e publicação da necessária portaria instituidora, caberá ao CLI/SJPA
expedir  ofício  à  AGU/PA a  fim de agendar reunião entre  o CLI/SJPA e  o precitado órgão,  a  ser
preferencialmente realizada na sede desta Seccional, cujo pauta abordará a "estratégia conciliatória
para os processos pendentes de cumprimento quanto ao Tema 810 do STF, e a disseminação local da
experiência das Turmas Recursais  dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul no âmbito
desta Seção Judiciária do Pará".

Além disso, a Sesud-Diref, em apoio a  CLI/SJPA deverá  promover as necessárias
diligências que possibilitem:

a) a indicação dos magistrados representantes de cada uma das áreas de competência
especializada (criminal, cível, ambiental e execução fiscal) das varas da capital e dos Diretores do Foro
das Subseções vinculadas; e

b) oportunamente, a reunião entre o CLI/SJPA e a AGU/PA.

Ainda,  considerando  a  possibilidade  de  participação  de  magistrados  lotados  nas
Subseções vinculadas a esta Seccional, desde já, em face das sérias restrições orçamentárias imposta a
esta Administração pelo Novo Regime Fiscal (EC 95/2016), consigno que a participação dos referidos
membros  será  realizada  preferencialmente  mediante  videoconferência  e  que,  em  eventuais
participações presenciais,  as despesas com o  deslocamento  (diárias e  passagens)  será  arcada  pelo
membro interessado. 
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À Asjur, para confeccionar minuta de portaria.

À Secad e ao Nucju, para ciência e acompanhamento.

Publique-se.

Cumpra-se.

 

 

Juíza Federal CARINA CÁTIA BASTOS DE SENNA
Diretora do Foro da SJPA

 

Documento assinado eletronicamente por Carina Cátia Bastos de Senna, Diretora do Foro, em
10/08/2018, às 15:51 (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 6529980 e o código CRC F23EF8AB.
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