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Portaria n. 05, de 09 de março de 2015, do 

Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária 

de Alagoinhas. 
 

 

O Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Alagoinhas, Seção 

Judiciária do Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e, 

 

Considerando que o artigo 93, inciso XIV da Constituição Federal de 1988 

possibilita a delegação aos servidores de poder para a prática de atos de 

administração e atos de mero expediente sem caráter decisório; 

 

Considerando o disposto no artigo 162, parágrafo 4º do Código de 

Processo Civil; o disposto no artigo 41, inciso XVII da Lei n. 5.010/66 e o 

disposto no artigo 132 do Provimento Geral n. 38 de 12 de junho de 2009 

da Corregedoria do Tribunal Regional Federal da 1ª Região; 

 

Considerando a necessidade de criar procedimentos alternativos, visando 

a otimização dos serviços, sem descurar da igualdade de tratamento que 

deve ser conferida às partes; 

 

Resolve: 

 

Delegar aos servidores, no âmbito da Seção de Protocolo e Suporte Judicial 

da Subseção Judiciária de Alagoinhas, Estado da Bahia, a prática dos atos a 

seguir descritos com estrita observância dos procedimentos estabelecidos. 

 

Art. 1º. As petições, os inquéritos policiais, as representações e qualquer 

processo ou procedimento estarão sujeitos à classificação e à distribuição, 
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livre ou por dependência, ainda que de natureza urgente, e somente depois 

disso serão objeto de jurisdição, salvo aqueles apresentados durante o 

regime de plantão. 

 

Art. 2º. A distribuição será feita por sistema de processamento eletrônico 

de dados, mediante sorteio, diariamente, por classes e assuntos, adotando-

se numeração contínua segundo a ordem de apresentação, ressalvada a 

precedência dos casos urgentes.  

 

Art. 3º. A distribuição será imediata e feita por meio de alimentação e 

operação do sistema processual, sob a supervisão do juiz distribuidor da 

Subseção. 

 

Art. 4º. A petição inicial será sempre distribuída para o juiz indicado no 

endereçamento, ainda que pelo valor da causa pressuponha-se que seja  

outro o juízo. 

 

Art. 5º. O servidor que receber a petição inicial, após análise, informará à 

pessoa que a apresentar, a ausência de documentos indispensáveis à 

propositura do feito, bem como da procuração, se for o caso. 

Parágrafo Único - Apresentada resistência para corrigir os defeitos, o 

servidor certificará nos autos tal ausência, distribuirá a petição inicial — 

caso seja situação de livre distribuição — ou a submeterá ao juiz 

distribuidor, nos casos de situações que indiquem a prevenção. 

 

Art. 6º. Sempre que o sistema informatizado apontar a possibilidade de  

existência de prevenção com outros processos que tenham tramitado nesta 

Subseção, deverão os servidores lotados na SEPJU: 

a) juntar à petição inicial, o relatório que indica a prevenção; 
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b) juntar a petição inicial e o primeiro pronunciamento — caso o processo 

não tenha sido sentenciado —, ou a sentença do processo para o qual o 

sistema indicou a prevenção; 

c) submeter os aludidos documentos à apreciação do Juiz Distribuidor. 

Parágrafo Único — Nos casos que a existência da prevenção tenha sido 

indicada com processos extintos sem a resolução do mérito, fundamentada 

no não comparecimento a um ato judicial (perícia, audiência etc), bem 

como em descumprimento de ordem emanada do juiz do processo com o 

qual foi indicada a prevenção, deverá o servidor certificar, juntar cópia da 

sentença e submeter à livre distribuição, a despeito do quanto estabelecido 

no art. 253, II, do CPC, considerando tratar-se de processo arquivado. 

 

Art. 7º. Quando o sistema informatizado informar a possível existência de 

prevenção com processos que não tenham tido trâmite ou não estejam 

mais tramitando nesta Subseção, deverá o servidor da SEPJU: 

a) juntar à petição inicial, o relatório que indica a prevenção; 

b) certificar o fato; 

c) submeter os aludidos documentos à apreciação do Juiz Distribuidor. 

  

Art. 8º. – Nos casos que a prevenção tenha sido indicada com processos 

que tenham objeto “Outros”, deverá ser juntado, à petição inicial, o 

relatório de prevenção, feita a certificação correspondente, e submetida a 

peça vestibular à  livre distribuição. 

 

Art. 9º. No caso de petição inicial apresentada por E-Proc, o servidor 

responsável a imprimirá e seguirá as demais determinações constantes 

nesta portaria. 

 

Art. 10. Todos os atos praticados pelo Diretor de Secretaria e/ou servidores 

autorizados com base na presente portaria, deverão ser certificados nos 
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autos, com menção expressa de que assim o fazem pela autorização aqui 

concedida, podendo ser revistos, de ofício, pelo juiz da causa ou a 

requerimento das partes. 

 

§1º. Se do cumprimento desta portaria puder resultar ofensa a ordem 

judicial em sentido contrário, a Secretaria promoverá a imediata conclusão 

dos autos ao juiz ao qual estiverem vinculados. 

§2º. Quaisquer dúvidas no cumprimento desta portaria, serão levadas ao 

conhecimento do juiz da causa, sem a necessidade de conclusão dos autos 

dos quais se originarem. 

 

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Alagoinhas, BA, 09 de março de 2015. 

 

 

IGOR MATOS ARAÚJO 
Juiz Federal  
Diretor da Subseção Judiciária de Alagoinhas 

 
 
 
 
 


