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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ
 

DESPACHO SJPA-DIREF

Tendo em vista o pedido de reconsideração formulado por oficial de justiça nestes autos
(Doc. 7189516), de pagamento de diárias por deslocamento a cidade pertencente à jurisdição de Belém/PA
(Barcarena/PA), bem como os termos da Manifestação Secad (Doc. 7263972), a qual acolho como
fundamento para decidir, indefiro o precitado pedido de reconsideração, por entender incompatível com o
período de restrições orçamentárias a que se submete esta Seção Judiciária do Pará, considerando a
possibilidade alternativa de acesso àquela localidade por meio da utilização de transporte fluvial existente
até o porto de Araparí.

Outrossim,  fica consignado que a utilização da Rodovia Alça Viária por servidores para
o referido deslocamento constitui mera opção individual que não enseja pagamento de diária.

Neste sentido, determino a retificação da portaria SJPA-DIREF 5657197, para alterar o
seu Anexo Único, fazendo constar como única opção oficial de acesso para o trecho Belém-Barcarena a
indicada na referida Manifestação da Secretaria Administrativa, ou seja, a travessia de Belém ao Porto de
Araparí via ferry-boat e deste à Cidade de Barcarena via terrestre, cuja distância total é de
aproximadamente 38Km (trinta e oito quilômetros). 

Notifique-se o servidor interessado.
Dê-se ciência desta decisão à Coordenação da Central de Mandados desta Seccional.
À SJPA-SESUD-DIREF para as providências pertinentes.
 
Cumpra-se. Publique-se. 
 
Belém, 14 de dezembro de 2018. 
 
Juíza Federal Carina Cátia Bastos de Senna
 
Diretora do Foro

Documento assinado eletronicamente por Carina Cátia Bastos de Senna, Diretora do Foro, em
18/12/2018, às 15:45 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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