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Portaria n. 14, de 12 de maio 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 a disposição contida no art. 2º da parte introdutória da 

Resolução PRESI/CENAG n. 6, de 15/03/2015; 

  

Considerando a necessidade de controle dos prazos de cumprimento e 

entrega de mandados à CEMAN; 

 

Considerando a necessidade de otimização das rotinas de execução de 

mandados, ante o quadro de servidores ocupantes do cargo de oficial de 

justiça nesta Subseção; 

 

Resolve: 

 

Art. 1º. A distribuição de mandados ocorrerá sempre às segundas-feiras. 

§ 1º – Sendo, o dia estabelecido no art. 1º, feriado, a distribuição ocorrerá 

no primeiro dia útil seguinte. 

§ 2º - Após os feriados previstos no art. 62, inciso I, da Lei n. 5.010/1966, 

a primeira distribuição ocorrerá no primeiro dia útil seguinte aos feriados. 

 

Art. 2º. O Oficial de Justiça terá, impreterivelmente, o prazo de 20 (vinte) 

dias para o cumprimento dos mandados referentes a diligências comuns 

(citação, intimação, notificação e entrega de ofícios etc), nos termos do art. 
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18 da Resolução PRESI/CENAG N. 06, de 15/03/2012, e de 30 (trinta) dias 

para o cumprimento dos mandados referentes a diligências complexas 

(penhora, avaliação, reavaliação de bens, reintegração, imissão na posse e 

busca e apreensão de veículos). 

 

Art. 3º. Os mandados cumpridos, positiva ou negativamente, devem ser 

devolvidos pelo oficial de justiça em até 48 (quarenta e oito) horas. 

 

Art. 4º. A execução de mandados fica limitada aos limites territoriais dos 

Municípios de: Araçás, Aramari, Catu, Entre Rios, Inhambupe, Irará, 

Itanagra, Ouriçangas, Pojuca, Pedrão e Teodoro Sampaio. 

 

§ 1º – Relativamente aos demais municípios que compõem a jurisdição 

desta Subseção, as ordens judiciais cumprir-se-ão por carta precatória. 

 

§2º - O disposto no parágrafo 1º não se aplica às ações civis públicas, às 

demandas criminais ou em qualquer outro caso, quando determinado por 

este Juízo.  

 

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Alagoinhas, BA, 12 de maio de 2015. 

 

 

IGOR MATOS ARAÚJO 
Juiz Federal  
Diretor da Subseção Judiciária de Alagoinhas 

 
 
 
 
 


