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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ
 

DESPACHO SJPA-DIREF

Cuida-se de solicitação (n.º 12308629) encaminhada pela Secretaria da 7ª VF/SJPA
requerendo a indicação de magistrado para atuar nos autos de n.º  0020704-42.2019.4.01.3900,  nos quais
consta declaração de suspeição firmada pela juíza federal LUCYANA SAID DAIBES PEREIRA, titular da
7ª Vara Federal/SJPA.

O Provimento COGER n.º 10126799, de 19/04/2020, estabelece em seu artigo 180 os
critérios de substituição automática, determinando o art. 183 a aplicação dos critérios para os casos da
suspeição e impedimento:

Art. 180. Na ausência de interessados em integrar a lista a que se refere o artigo anterior, a 
substituição ocorrerá independentemente de designação do Tribunal e observará a seguinte sequência: 
I – juiz federal, titular ou substituto, em exercício no mesmo juízo;
II – juiz federal substituto das varas de numeração ordinal subsequente, observada, preferencialmente, a
identidade de competência; 
III – juiz federal das varas de numeração ordinal subsequente, observada, preferencialmente, a identidade de
competência. 
IV – juiz federal substituto das varas indicadas no Anexo III, nas subseções onde houver apenas um juiz ou não
houver juiz.

Nessa esteira de entendimento, a substituição deverá recair sobre o juiz substituto da 8ª Vara
Federal, tendo em vista a declaração de suspeição firmada pela juíza federal LUCYANA SAID DAIBES
PEREIRA, titular da 7ª Vara Federal.

Oficie-se ao juiz federal substituto GUILHERME OSÓRIO PIMENTEL, comunicando-o
sobre a presente designação.

Cópia do presente Despacho à Secretaria da 7ª Vara Federal para ciência e providências
relacionadas na  CIRCULAR SJPA-DIREF - 10201896.

Comunique-se.
 

Juiz Federal JOSÉ AIRTON DE AGUIAR PORTELA 
Diretor do Foro da SJPA

 

Documento assinado eletronicamente por José Airton de Aguiar Portela, Diretor do Foro, em
08/02/2021, às 12:05 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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
12313304 e o código CRC 02A8754B.
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