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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ
 

DESPACHO SJPA-DIREF

Considerando a Informação Semag/Diref n.º 12881698 e a inexistência de óbice ao
atendimento do pedido, conforme diretrizes da Resolução CJF nº 70 de 26/08/2009, DEFIRO o pleito do
MM. JOSÉ AIRTON DE AGUIAR PORTELA para registro de afastamento nos dias 18, 19, 20 e 21 de
maio de 2021 a título de compensação de plantão judicial, nos termos do § 5º do Art. 195 do Provimento
Coger n.º 10126799, de 19/04/2020.

Servindo o presente de ofício, encaminhe-se cópia ao juiz federal GILSON JADER
GONÇALVES VIEIRA FILHO para ciência da adequação da designação do item "b" do Despacho
SJPA Diref n.º 12858713, para nova vigência no período de 18/05 a 12/06 de 2021, com fundamento no
inciso II do Art. 180  do Provimento Coger n.º 10126799 de 19/04/2020.

Outrossim, considerando a falha no relatório (12881722) SRH de magistrados, que
deixou de apresentar as férias deste magistrado subscritor, vice-diretor do foro,  no período de  03 a 22 de
maio de 2021, em concomitância ao pedido de afastamento do Diretor do Foro,  registre-se no
PAe 0002890-74.2017.4.01.8010 a solicitação da indicação de magistrado para responder em substituição
pela Diretoria do Foro desta Seccional no período de 18 a 21 de maio de 2021.

Translade-se cópia do presente Despacho para o PAE n.º 0009657-26.2020.4.01.8010.
À SEMAG/DIREF para registro dos acessos no Sistema PJe.
Publique-se.

 

Juiz Federal CLÁUDIO HENRIQUE FONSECA DE PINA 
Vice-Diretor do Foro da SJPA

 

Documento assinado eletronicamente por Cláudio Henrique Fonseca de Pina, Vice-Diretor do
Foro, em 06/05/2021, às 17:15 (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
12881727 e o código CRC CD519944.
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