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PORTARIAS DA DIREF 
 

PORTARIA Nº 029, DE 22.01.14 
 
O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, 
 
Considerando os termos do Ofício nº 53/2014, da Presidência das Turmas Recursais PA/AP, de 15.12.2014, RESOLVE: 
  
DESIGNAR o(s) servidor(es) para o exercício da Função Comissionada, conforme abaixo: 
 

FUNÇÃO SERVIDOR 
DISPENSA DESIGNAÇÃO 

Felipe Bastos Guimarães, Técnico Judi-
ciário – Área Administrativa 

Assessor Adjunto V do Núcleo de Apoio às 
Turmas Recursais PA/AP, código FC-05 

Diretor do Núcleo de Apoio da Secretaria Única das 
Turmas Recursais PA/AP, código FC-06 

BOLETIM DE SERVIÇO 
 
CRIADO PELA PORTARIA N. 086 DE 12 DE FEVEREIRO DE 1996 

1ª Vara CLAUDIO HENRIQUE FONSECA DE PINA 
2ª Vara HIND GHASSAN KAYATH 
3ª Vara RUBENS ROLLO D’OLIVEIRA 
4ª Vara ANTÔNIO CARLOS ALMEIDA CAMPELO 
                                      WALTER HENRIQUE VILELA SANTOS 
5ª Vara JORGE FERRAZ DE OLIVEIRA JÚNIOR 
6ª Vara RUY DIAS DE SOUZA FILHO 
7ª Vara LUCYANA SAID DAIBES PEREIRA 
8ª Vara EMANUEL JOSÉ MATIAS GUERRA 
9ª Vara ARTHUR PINHEIRO CHAVES 
10ª Vara SÉRGIO WOLNEY DE OLIVEIRA BATISTA GUEDES 
11ª Vara ILAN PRESSER 
12ª Vara CARINA CÁTIA BASTOS DE SENNA 

DIRETOR DA SECAD: JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES

A R T H U R  P I N H E I R O  C H A V E S  
 JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO 

LUCYANA SAID DAIBES PEREIRA 
JUÍZA FEDERAL VICE-DIRETORA DO FORO 

JUÍZES FEDERAIS 

ALTAMIRA  SÉRGIO WOLNEY DE OLIVEIRA BATISTA GUEDES 
CASTANHAL  PAULO MÁXIMO CABACINHA 
ITAITUBA  JOSÉ AIRTON DE AGUIAR PORTELA 
MARABÁ 1ª VARA  MARCELO HONORATO 
MARABÁ 2ª VARA  BRUNO TEIXEIRA DE CASTRO 
PARAGOMINAS  ARTHUR PINHEIRO CHAVES 
REDENÇÃO  OMAR BELLOTTI FERREIRA 
SANTARÉM 1ª VARA  ÉRICO RODRIGO FREITAS PINHEIRO 
SANTARÉM 2ª VARA  ÉRICO RODRIGO FREITAS PINHEIRO 
TUCURUÍ  HEITOR MOURA GOMES 

JUÍZES FEDERAIS - SUBSEÇÕES AANNOO XXXX   NN.. 001133 

Belém (PA), 22 de Janeiro de 2015 
(Quinta-feira) 

1ª TURMA RECURSAL DO PARÁ E AMAPÁ 

Membros  CANDICE LAVOCAT GALVÃO JOBIM 
  ALCIONI ESCOBAR DA COSTA ALVIN 
  FLÁVIO BITTENCOURT DE SOUZA 

2ª TURMA RECURSAL DO PARÁ E AMAPÁ 

Membros  JOSÉ AIRTON DE AGUIAR PORTELA 
  RENATA MESQUITA RIBEIRO QUADROS 
  LUCIANO MENDONÇA FONTOURA 
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FUNÇÃO SERVIDOR 
DISPENSA DESIGNAÇÃO 

  
 
A presente Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
PORTARIA Nº 032, DE 22.01.14 
 
O DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, 
  
CONSIDERANDO: 
 

a) A Resolução n. 71, de 31/03/2009, do Conselho Nacional da Justiça, o art. 61-A, “b”, 
do Provimento COGER 38/2009 e o art. 111, § 1º do Provimento COGER 109/2014,b) A existência de um único juiz lotado na Subseção Judi-
ciária de Santarém, o que corresponde a 25% dos cargos de magistrados providos, 

  
RESOLVE: 
  
I - ESTABELECER que, a partir do dia 22/01/2015 até o efetivo exercício de um novo Juiz, Federal ou Substituto, em qualquer das 

Varas da Subseção Judiciária de Santarém, o plantão da referida subseção será realizado pelo juiz plantonista desta sede. 
  
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
PORTARIA Nº 033, DE 22.01.14 
 
O DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, 
 
CONSIDERANDO: 
 
a) A Resolução n. 71, de 31/03/2009, do Conselho Nacional da Justiça, o art. 61-A, “b”, do Provimento COGER 38/2009 e o art. 111, 
§ 1º do Provimento COGER 109/2014,b) A existência de um único juiz em exercício na Subseção Judiciária de Marabá, o 
que corresponde a 25% dos cargos de magistrados providos, 
 
RESOLVE: 
  
I - ESTABELECER que, no período de 22/01/2015 a 05/02/2015, o plantão da Subseção Judiciária de Marabá será realizado pelo ju-

iz plantonista desta sede. 
  
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
PORTARIA Nº 034, DE 22.01.14 
 
O Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, 
 
Considerando os termos do Ofício nº 02/2015, da Secretaria da 8ª Vara, de 21.01.2015; do Ofício nº 01/2015 e do Ofício nº 02/2015, 

ambos da Subseção Judiciária de Marabá, de 16.01.2015; do Ofício nº 53/2014, da Presidência das Turmas Recursais PA/AP, de 15.12.214, e 
da Portaria nº 494, da Diretoria do Foro desta Seção Judiciária, de 19.12.2014, RESOLVE: 

  
DISPENSAR E DESIGNAR o(a)s servidor(a)s abaixo para exercer(em), em substituição, Função de Confiança, código FC-06 e có-

digo FC-05, e Cargo em Comissão, código CJ-03, nos impedimentos legais e regulamentares do titular e interinamente na vacância da função, 
conforme a seguir: 

 
FUNÇÃO SERVIDOR / CARGO 

DISPENSA DESIGNAÇÃO 
VIGÊNCIA 

Ana Cristina Guimaraes Lameira, 
Analista Judiciário – Área Judiciária 

Diretor de Secretaria da 8ª Vara, código 
CJ-03   21.01.2015 

Maria de Fátima Freitas dos Santos, 
Analista Judiciário – Área Judiciária   Diretor de Secretaria da 8ª Vara, código CJ-

03 21.01.2015 

Marcos Victor de Assis Veras, Técni-
co Judiciário – Área Administrativa 

Oficial de Gabinete do Gabinete do Juiz 
Federal Substituto da 2ª Vara da Subseção 
Judiciária de Marabá, código FC-05 

  03.12.2014 

Suzana Rodrigues Monteiro Leandro, 
Analista Judiciário – Área Judiciária   

Oficial de Gabinete do Gabinete do Juiz Fe-
deral Substituto da 2ª Vara da Subseção Ju-
diciária de Marabá, código FC-05 

16.01.2015 

Supervisor da Seção de Administração Fi-
nanceira e Patrimonial da Diretoria da Sub-
seção Judiciária de Marabá, código FC-05 

  06.12.2014 

Supervisor da Seção de Suporte Adminis-
trativo e Operacional da Diretoria da Sub-
seção Judiciária de Marabá, código FC-05 

  06.12.2014 
José Jorge Marques dos Santos, 
Técnico Judiciário – Área Administra-
tiva (Segurança e Transporte) 

Supervisor da Seção de Protocolo e Supor-
te Judicial da Diretoria da Subseção Judici-
ária de Marabá, código FC-05. 

  06.12.2014 

  
Supervisor da Seção de Administração Fi-
nanceira e Patrimonial da Diretoria da Sub-
seção Judiciária de Marabá, código FC-05 

16.01.2015 Ronaldo dos Santos Lanhellas, Téc-
nico Judiciário – Área Administrativa 
(Segurança e Transporte) 

  Supervisor da Seção de Suporte Administra-
tivo e Operacional da Diretoria da Subseção 16.01.2015 
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FUNÇÃO SERVIDOR / CARGO 
DISPENSA DESIGNAÇÃO 

VIGÊNCIA 

Judiciária de Marabá, código FC-05 
Marcelo Rocha de Melo, requisitado 
do quadro de pessoal da Prefeitura 
Municipal de Marabá. 

  
Supervisor da Seção de Protocolo e Suporte 
Judicial da Diretoria da Subseção Judiciária 
de Marabá, código FC-05. 

16.01.2015 

José Rubens dos Prazeres Maia, 
Técnico Judiciário – Área Administra-
tiva 

  
Supervisor da Seção de Planejamento Or-
çamentário e Financeiro do Núcleo de Admi-
nistração, código FC-05 

07.01.2015 

Felipe Bastos Guimarães, Técnico 
Judiciário – Área Administrativa 

Diretor do Núcleo de Apoio da Secretaria 
Única das Turmas Recursais PA/AP, códi-
go FC-06 

  22.01.2015 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

 
* Portarias assinadas pelo Diretor do Foro, Juiz Federal Arthur Pinheiro Chaves 

 
 

SUBSEÇÃO DE CASTANHAL 
 
PORTARIA Nº 004, DE 20.01.15 
 
Delega competência para a prática de atos processuais sem caráter decisório. 
  
O Excelentíssimo Juiz Federal OMAR BELLOTTI FERREIRA, respondendo pela Subseção Judiciária de Castanhal, no uso das atri-

buições que lhe conferem o artigo 41, XVII, da Lei 5.010, de 30.05.1966, o artigo 132, do PROVIMENTO/COGER n. 38, de 12/06/2009, com a 
redação dada pelo Provimento/COGER n.39, de 03.11.2009, e 

 
CONSIDERANDO 
a) ser a eficiência um dos princípios básicos da Administração Pública aliada à autonomia administrativa do Poder Judiciário, nos 

termos dos artigos 37, caput, e 99, ambos da CF/88; 
 b) o art. 93, inciso XIV, da Constituição Federal, com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional nº 45/2004: os servidores re-

ceberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório; 
c) o artigo 162, § 4º, do CPC: Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, de-

vendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessários; 
d) o art. 55, da Lei nº 5.010/66, estabelecendo que o juiz federal é responsável pelo regular andamento dos feitos sob sua jurisdição 

e pelo bom funcionamento dos serviços auxiliares que lhe estiverem subordinados; 
e) o art. 24, do referido PROVIMENTO/COGER, esclarecendo que o juiz de primeiro grau é corregedor permanente dos serviços 

que lhe são afetos (art. 55, da Lei n. 5010/66, e art. 35, incisos II e VII, da Lei Complementar n. 35/79), exercendo os poderes hierárquico, dis-
ciplinar e regulamentar sobre os serviços e servidores da secretaria; e  

f) que a quantidade de processos e o volume de serviço aumentam de forma desproporcional em relação ao número de servidores, 
havendo a necessidade de prestação jurisdicional célere, e que os atos abaixo relacionados contribuirão para aperfeiçoar e agilizar os servi-
ços cartorários, com resultados efetivos para os jurisdicionados, 

 
RESOLVE:  
 
Art. 1º. Delegar ao diretor de secretaria e aos servidores por ele designados a prática dos atos processuais abaixo indicados, sem 

caráter decisório, independentemente de determinação judicial.  
 
I - NOS PROCESSOS EM GERAL: 
 
1 - Intimar as partes para apresentarem cópias de petições/documentos, principalmente aqueles para formarem contrafé ou para as-

sinarem peças e petições que deveriam ter sido assinadas; 
 
2 - Intimar os interessados ou partes para ciência de resposta a ofícios e outros expedientes expedidos nos autos;  
 
3 - Anotar substabelecimento e renúncia de mandato, e, no último caso, se for necessário, dar vista ao advogado para, em 5 (cinco) 

dias, comprovar a ciência da parte (art. 45 do CPC); 
 
4 - Dar andamento, cumprindo de ordem, independentemente de despacho judicial, às cartas (artigo 202, do CPC) que não deman-

dem atividade jurisdicional, conforme PROVIMENTO/COGER 108, de 31/01/2014, art. 2º, que altera o art. 200, §1º, do Provimento/Coger 38, 
de 12.06.2009;  

4.1 - Solicitar e prestar informações sobre o cumprimento de cartas em quaisquer hipóteses, juntando nos autos as cópias das in-
formações obtidas, e responder ao juízo deprecante sobre o cumprimento de cartas ou outras informações atinentes ao processo e às partes, 
sempre que houver solicitação; 

4.2 - Praticar todos os atos necessários que viabilizem a realização das audiências por videoconferência nas cartas precatórias, res-
salvadas as hipóteses que exijam despacho judicial; 

4.3 - Intimar as partes sobre quaisquer expedientes oriundos do juízo deprecado, tais como fornecimento de endereços de testemu-
nhas e/ou recolhimento de custas, ciência de carta expedida, restituída, de datas de audiências ou para que adotem medidas que viabilizem o 
cumprimento da diligência, se for necessário; 

4.4 - Intimar a parte para diligenciar, no juízo competente, o andamento/cumprimento da carta, e comprovar, em 30 dias, as medidas 
adotadas naquele juízo, nos processos com carta expedida e não devolvida no prazo legal;  

4.5 - Devolver ao juízo deprecante ou ordenante, quando solicitados, os autos de cartas endereçadas a este Juízo; 
4.6 - Utilizar, sempre que possível, a rede mundial de computadores (internet) para as consultas sobre andamento de cartas e pro-

cessos bem como correio eletrônico, telefone ou quaisquer outros meios que facilitem e agilizem as comunicações; 
 
5 - Dar vista dos autos às partes para se manifestarem sobre testemunha não inquirida e/ou não encontrada, diligência efetuada, pe-

tição e/ou documento juntado, quando for necessário; 
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6 - Remeter os autos para cálculo de custas, multas, prestação pecuniária, bem como para atualização de cálculos, se houver ne-

cessidade; 
 
7 - Reiterar os ofícios e expedientes não respondidos em 30 (trinta) dias; 
 
8 - Corrigir, de imediato, erro na numeração de folhas dos autos,  mediante certidão, salvo necessidade de despacho judicial; 
 
9 - Desentranhar peças ou documentos juntados aos autos, por certidão, quando a juntada se deu por equívoco; 
 
10 - Intimar o interessado para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar alvará de levantamento expedido; 
 
11 - Abrir vista dos autos ao Ministério Público Federal, quando necessária a intervenção; 
 
12 - Remeter ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região e a outros Tribunais e Juízos as petições e/ou documentos recebidos em 

secretaria, referentes a processos que lá se encontrem; 
 
13 - Frustrada a tentativa de citação no endereço constante dos autos, poderá ser feita consulta no sistema processual e, apontado 

endereço diverso, expedir o que for necessário à citação ou, ainda, promover intimação da parte para indicar, em 5 (cinco) dias, novo endere-
ço (art. 219, § 2º, do CPC) ou requerer a citação por edital; 

13.1 - As disposições sobre citação aplicam-se, no que couberem, também, às intimações de partes e de testemunhas, em qualquer 
fase do processo, sempre que for possível; 

13.2 - A consulta ao sistema processual poderá, também, ser feita no caso de carta precatória, podendo, de ofício, remeter os autos 
ao juízo competente, por força do caráter itinerante ou restituí-los ao juízo deprecante, se for o caso; 

 
14 - Quando os autos estiverem conclusos ao juiz, juntar as petições e/ou documentos pendentes, dando baixa na petição, mas sem 

efetuar o lançamento da movimentação processual, para preservar a fase original, lavrando certidão a respeito; 
 
15 - A remessa de autos a outro Juízo ou Tribunal, em qualquer hipótese, será feita sem ofício de encaminhamento, com a lavratura 

do termo respectivo, lançamento da movimentação processual e emissão da guia de remessa, que será arquivada em secretaria; 
 
16 - Intimar as partes e o advogado para apresentarem instrumento de mandato original, verificada a ausência de procuração ou jun-

tada de mera fotocópia; 
 
 17 - Intimar as partes ou advogado para fornecerem o número da inscrição no CPF, CNPJ ou outro documento que se fizer neces-

sário, para fins de expedição de requisição de pagamento, transferência de numerário ou outra providência do Juízo; 
 
18 - Juntar aos autos principais cópia de provimento judicial lançado em procedimento cautelar ou acessório, bem como cópia de 

qualquer outra peça relevante para a instrução do feito principal; 
 
19 - Certificar nos autos a ocorrência de feriado local e qualquer suspensão de expediente, se o fato influenciar na contagem do pra-

zo processual; 
 
20 - Renovar citações e intimações, inclusive por publicação, se não resultar prejuízo às partes, no caso de incorreções ou omissões 

que venham impossibilitar o direito de defesa ou a prática de ato processual; 
 
21 - Citar e intimar a Caixa Econômica Federal, nos processos em que for parte, mediante remessa dos autos, conforme pedido no 

Ofício RSJUR/BE N.010/2011, de 21/01/2011; 
 
22 - Restituir ao signatário às réplicas de petições protocolizadas em duplicidade, juntando-se aos autos a mais antiga bem como as 

petições dirigidas à Vara, quando o processo estiver no TRF/1ª Região e quando se tratar de carta precatória devolvida ou autos remetidos a 
outro juízo por declaração de competência; 

 
23 - Formar autos suplementares, principalmente para acautelamento de guias de depósito judicial, comprovantes de recolhimento, 

recibos etc., apensando-se ao processo principal, se houver necessidade; 
 
24 - Cadastrar advogados atuantes nos autos, por procuração ou substabelecimento, fazer conferência e certificar nos autos o ca-

dastramento; 
 
25 - Cobrar laudo pericial, reiterar ofícios e responder aos expedientes de outro juízo ou órgão, observado o limite de sua competên-

cia; 
 
26 - Dar vista ao MPF, quando a lei processual determinar; 
 
27 - Oficiar a Procuradoria da Fazenda Nacional para os fins do artigo 16, da Lei 9.289/96; 
 
28 - Expedir quaisquer certidões, acerca da tramitação de processos, mediante o comprovante de recolhimento das custas, salvo hi-

póteses de isenção. 
 
II - NOS PROCESSOS CÍVEIS EM GERAL: 
 
1 - Intimar a parte para esclarecer divergência entre a qualificação constante na petição inicial e os documentos que a instruem, bem 

como para emendar a inicial, em 10 (dez) dias,  indicando o valor da causa ou o endereço completo do réu; 
 
2 - Intimar a parte para pagar as custas processuais iniciais e apresentar o comprovante no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 257 do CPC), salvo pedido de justiça gratuita, que deverá ser submetido à apreciação judicial; 
 
3 - Desentranhar, antes da citação ou após o trânsito em julgado, documentos originais, exceto procuração, quando requeridos pela 

parte, substituindo-os por cópias, cujas despesas ficarão a cargo do requerente; 
 
4 - Intimar a parte interessada para receber editais expedidos e/ou comprovar a respectiva publicação e para pagar custas e/ou des-

pesas de diligência indispensável à implementação de ato judicial; 
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5 - Entregar à parte interessada, mediante certidão, ofícios, quando a protocolização no destinatário for de responsabilidade da par-

te; 
 
6 -  Abrir vista dos autos para réplica no prazo de 10 (dez) dias (CPC, art. 326); 
 
7 - Intimar as partes para que se manifestem sobre a possibilidade de conciliação (art. 331 do CPC); 
 
8 - Intimar as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com clareza e 

objetividade e esclarecendo a pertinência; 
 
9 - Intimar a parte contrária para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sempre que forem juntados novos documentos (art. 398, CPC); 
 
10 - Intimar a parte contrária para se manifestar, se a impugnação do valor da causa ou exceção de incompetência estiverem dentro 

do prazo (artigos 261 e 308, do CPC); 
 
11 - Dar vista à parte acerca de pagamento realizado, proposta de acordo e pedido de desistência; 
 
12 - Intimar as partes para fins de alegações finais, no prazo de 10 dias; 
 
13 - Intimar as partes para apresentarem cálculos ou para se manifestarem acerca de cálculos apresentados, no prazo de 5 (cinco) 

dias; 
 
14 - Intimar as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre propostas de honorários e laudos periciais bem como 

apresentarem documento requerido pelo perito do juízo; 
14.1 - Sendo apontadas divergências ou solicitados esclarecimentos pelas partes e/ou assistentes técnicos, intimar o perito para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias; 
14.2 - Caso não tenha sido entregue o laudo, no prazo estipulado pelo Juízo, intimar o perito para fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias; 
 
15 - Juntar as informações prestadas em mandado de segurança, abrindo vista dos autos ao Ministério Público Federal na sequên-

cia; 
 
16 - Ocorrendo o depósito de valor decorrente de requisição de pagamento, nos casos de Requisição de Pequeno Valor – RPV e de 

Precatório, intimar o interessado para que providencie o saque no prazo de 30 (trinta) dias; 
 
17 - Desentranhar peças e incidentes processuais juntados por equívoco nos autos principais e remeter para autuação nas classes 

correspondentes; 
 
18 - Deferir pedido de vista dos autos, por até 5 (cinco) dias, não havendo pendências a serem cumpridas nos autos; 
 
19 - Designar datas de leilão, e intimar leiloeiros e partes; 
 
20 - Dar vista à parte embargante, por 10 (dez) dias, em processos de embargos à execução; 
 
21 - Intimar para recolhimento de custas, para instruir o feito com cópias das peças indispensáveis à propositura da ação, quando 

não houver pedido de liminar ou de antecipação dos efeitos de tutela; 
 
22 - Intimar parte para recolhimento de porte de remessa e retorno dos autos e recebimento de autos no procedimento de jurisdição 

voluntária. 
 
III- NAS EXECUÇÕES: 
 
1 - Intimar autor ou exeqüente para manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias, quando não ocorrer a citação ou intimação, for apon-

tada a inexistência de bem para arresto/penhora, não houver pagamento por parte do devedor ou de terceiro, e não houver oferta de bem à 
penhora e incidente relativo à remoção do bem; 

 
2 - Intimar autor ou exeqüente das cartas e certidões negativas dos oficiais de justiça e das praças e leilões negativos para manifes-

tação em 30 dias; 
 
3 - Intimar o executado para atribuir valor(es) ao(s) bem(ns) oferecido(s) à penhora, comprovar a propriedade e, quando for o caso, 

juntar certidão negativa de ônus no prazo de 15 (quinze) dias; 
 
4 - Expedir termo de penhora e depósito quando o bem oferecido for aceito pelo exeqüente, intimando-se o(s) executado(s) da pe-

nhora bem como para, caso queira(m), opor(em) embargos no prazo legal; 
 
5 - Intimar o embargante para efetuar o pagamento do preparo, nos casos de embargos de terceiro, fazendo constar o valor das cus-

tas devidas, de acordo com a Lei nº 9.289/96, salvo no caso de ser a parte beneficiária da justiça gratuita ou isenta do pagamento de custas 
judiciais; 

 
6 - Encaminhar os autos ao setor de cálculos, a pedido do executado, no prazo de 15 dias, para atualizar dívida; 
 
7 - Intimar as partes sobre a avaliação de bem(ns); 
 
8 - Nas execuções pendentes exclusivamente de realização de praça/leilão, já atualizados o débito exeqüendo e a avaliação, intimar 

o exeqüente para indicar leiloeiro, ressalvados os casos de atribuição de corretores da Bolsa de Valores; 
 
9 - Designar datas dos leilões/praças, intimando-se o leiloeiro e partes; 
 
10 - Reunir as execuções fiscais entre as mesmas partes, prosseguindo-se na execução mais antiga, desde que essa reunião não 

importe em prejuízo à celeridade e à uniformização dos atos processuais; 
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11 - Intimar o autor ou exeqüente para, no prazo de 30 dias, informar o valor atualizado do débito, sempre que o valor não esteja a-

tualizado para fins de realização de diligências, tais como expedição de cartas, ofícios, editais etc.; 
 
12 - Obtido resultado positivo no procedimento de penhora on line, intimar o(s) executado(s) acerca da penhora realizada para mani-

festação ou do prazo para interposição de embargos, utilizando o comprovante do bloqueio como termo de penhora; 
12.1 - Intimar o exeqüente para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, não se logrando êxito na penhora on line, na busca de 

bens pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD e demais meios de busca postos à disposição do Juízo;  
 
13 - Nas ações de execuções fiscais, não sendo localizado o devedor ou não encontrados bens ou valores para penhora, dar vista 

ao exeqü 
ente para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias; 
 
14 - Intimar o exeqüente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de exceção de pré-executividade oposta pela parte 

executada; 
 
15 - Intimar a parte vencedora para se manifestar, no prazo de 30 dias, quando os autos forem devolvidos de instância superior;  
 
16 - Abster-se de certificar nos autos todos os atos que estiverem expressamente previstos com códigos específicos de movimenta-

ção no sistema processual, e que não impliquem início de prazo para recurso, exceto as juntadas que devem ser efetivadas por termo nos au-
tos; 

 
17 - Publicar os atos, despachos e as decisões das execuções cujos devedores possuírem advogados cadastrados com procuração 

nos autos ou que atuem em causa própria; 
 
18 - Juntar cópias de todos os editais, ofícios, cartas e demais comunicações aos autos; 
 
19 - Imprimir e juntar toda a movimentação processual por ocasião da remessa dos autos à instância superior ou para Juízo diverso; 
 
20 - Subscrever os ofícios de conversão de depósitos judiciais em renda dos entes públicos. 
 
IV - NOS PROCESSOS CRIMINAIS EM GERAL: 
 
1 - Solicitar, de ordem, certidões de antecedentes para instrução de processos, após a fase de diligências complementares (art. 402 

do CPP), mediante ofícios ou correio eletrônico, sempre que possível; 
 
2 - Expedir carta ou mandado para  a citação de acusado quando fornecido novo endereço pelo Ministério Público Federal ou quan-

do não observado pelo juízo deprecado o caráter itinerante de carta precatória, independentemente de novo despacho; 
 
3 - Intimar o réu ou sentenciado para justificar a falha no cumprimento das condições impostas no prazo de 5 (cinco) dias; 
 
4 - Dar vista dos autos ao Ministério Público Federal, quando o prosseguimento do feito depender de sua manifestação ou findo o 

prazo da suspensão, sobrestamento, da pena, ou, ainda, na hipótese de constatação de falha no cumprimento de condições impostas, salvo 
necessidade de despacho do juiz;  

 
5 - Trasladar para os autos de inquérito policial ou ação penal correlatos cópia das peças constantes de processos incidentais, que 

documentem a soltura de indiciado/acusado, recolhimento de fiança, assunção de compromisso, destinação de material apreendido ou qual-
quer informação relevante; 

 
6 - Abrir vista às partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, qualificarem e informarem o endereço das testemunhas arroladas ou pro-

moverem a sua substituição; 
 
7 -  Abrir vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias, para os fins do art. 402 do Código de Processo Penal, primeiro para o MPF. 

Decorrido o prazo, se não houver requerimento, certificar e abrir vista para as alegações finais (art. 403, CPP); 
 
8 - Atestar o comparecimento do réu ao juízo para cumprimento de condição imposta, quando da suspensão condicional da execu-

ção da pena privativa de liberdade aplicada; 
 
9 - Subscrever termo de comparecimento a juízo das partes, por força do deferimento da suspensão condicional da execução da 

penal privativa de liberdade (CP, art. 78, § 2º, c); 
 
10 - Prestar todas as informações à Vara de Execuções Penais respectiva, relativamente aos sentenciados que estejam cumprindo 

pena privativa de liberdade em estabelecimento penal estadual; 
 
11 - Dar vista ao MPF em pedidos de liberdade, busca e apreensão, restituição de coisas apreendidas, requerimento de prisão e ou-

tras hipóteses em que haja obrigatoriedade de sua intervenção. 
 
Art. 2º. Os atos aqui previstos serão objeto de notas datadas e subscritas por quem praticá-los (art. 168, do CPC). 
 
Art. 3º. O diretor de secretaria assinará, de ordem do juízo, os ofícios e similares de caráter geral, quando decorrentes de ato ordina-

tório ou em cumprimento a provimento judicial, salvo se direcionados às autoridades que recebam tratamento protocolar igual ou superior ao 
dispensado aos Magistrados de primeiro grau,  aos membros do Poder Judiciário e Legislativo, do Ministério Público e aos Chefes do Poder 
Executivo. 

 
Art. 4º. Compete ao diretor de secretaria assinar os mandados de citação, intimação e notificação, dos quais deverá constar que o 

faz por ordem do Juízo. 
 
Art. 5º. Deverá o diretor de secretaria acessar, no mínimo uma vez por dia, o endereço eletrônico da Secretaria deste Juízo, adotan-

do as providências que se fizerem necessárias em relação às mensagens recebidas. 
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Art. 6º. O diretor de secretaria poderá praticar outros atos processuais sem  caráter decisório e não relacionados nesta Portaria, 

desde que não contrariem as orientações emanadas deste Juízo e da Corregedoria Regional do TRF/1ª Região (art. 93,  XIV, da Constituição 
Federal). 

 
Art. 7º. Todos os atos praticados pelo diretor de secretaria ou servidores autorizados deverão mencionar a presente portaria e pode-

rão ser revistos, a qualquer tempo, pelo juiz do feito. 
 
Art. 8º.  Ocorrendo dúvida quanto ao cumprimento da presente portaria, o diretor de secretaria fará imediata conclusão dos autos ao 

juiz que preside o feito. 
 
Art. 9º. Aplicam-se ao diretor de secretaria substituto, quando em exercício, as determinações constantes dos artigos anteriores. 
 
Art. 10. Não havendo disposição em sentido diverso, será de 5 (cinco) dias o prazo para manifestação decorrente das providências 

determinadas nesta portaria. 
 
Art. 11. Esta portaria produzirá efeitos a partir da data de sua publicação. 
 
Art. 12. Revogar a Portaria n. 004, de 22 de fevereiro de 2006. 
 
Publique-se, cumpra-se e comunique-se à Corregedoria Regional do TRF/1ª Região. 

 
 

ORDEM DE SERVIÇO 
 
ORDEM DE SERVIÇO Nº 008/15, DE 22.01.15 
 
Acompanhamento e fiscalização de Contrato 
 
O Diretor da Secretaria Administrativa, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, e tendo em vista o constante na Portaria 

nº 331-TRF 1ª Região, de 06.09.94, que dispõe sobre as atribuições e responsabilidades dos executores de contratos, 
 
RESOLVE: 
 
DESIGNAR o servidor abaixo relacionado, para atuar como Executor do Contrato firmado entre esta Seção Judiciária e a Empresa 

selecionada para prestação de serviços, ficando responsável pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas: 
 

CONTRATO Nº EXECUTOR CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA 

30/2014 SUPERVISOR DA 
SESAP-TUU 

CARDOSO E AGUIAR CO-
MÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA-ME 

Prestação de serviços de  
manutenção dos condicionadores  de ar, ti-
po split, da Subseção Judiciária de Tucuruí. 

01.01.2015 a 
31.12.2015 

 
* Ordem de Serviço assinadas pelo Diretor da Secretaria Administrativa, José Luiz Miranda Rodrigues 

 
 

DESPACHOS 
 
PROCESSO Nº 0006691-33.2014.4.01.8000 
Tendo em vista o despacho nº 0207145 do TRF da 1ª Região, as informações prestadas pelo NUCRE, e com base nas delegações 

conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, AUTORIZO o pagamento da importância to-
tal de R$25.260,20 (vinte e cinco mil, duzentos e sessenta Reais e vinte centavos), condicionando esse ato à efetiva liberação de recursos pe-
lo TRF, a título de ajuda de custo em favor do magistrado ILAN PRESSER, em virtude do seu deslocamento da Seção Judiciária do Mato 
Grosso para a Seção Judiciária do Pará, decorrente de sua titularização, consoante ATO/PRESI/ASMAG 2186, de 01/12/2014, nos termos do 
art. 7º da Resolução PRESI 24, de 05/12/2014. 

Publique-se. 
Após, à SEPLO para solicitar recursos. 
Belém, 21.01.15 
 
PROCESSO Nº 0000209-35.2015.4.01.8000 
Tendo em vista o despacho nº 0211129 do TRF da 1ª Região, as informações prestadas pelo NUCRE, e com base nas delegações 

conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, AUTORIZO o pagamento da importância to-
tal de R$75.780,60 (setenta e cinco mil setecentos e oitenta reais e sessenta centavos) , condicionando esse ato à efetiva liberação de recur-
sos pelo TRF, a título de ajuda de custo em favor do magistrado JOSÉ AIRTON DE AGUIAR PORTELA, em virtude da sua remoção para a 1ª 
Relatoria da 2ª Turma Recursal dos JEFs do PA/AP, com sede nesta cidade, consoante ATO/PRESI/ASMAG 1388, de 01/08/2014, nos ter-
mos do art. 7º da Resolução PRESI 24, de 05/12/2014. 

Publique-se. 
Após, à SEPLO para solicitar recursos. 
Belém, 21.01.15 
 
PROCESSO Nº 0006677-49.2014.4.01.8000 
Tendo em vista o despacho nº 0220715 do TRF da 1ª Região, as informações prestadas pelo NUCRE, e com base nas delegações 

conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009, AUTORIZO o pagamento da importância to-
tal de R$25.260,20 (vinte e cinco mil duzentos e sessenta reais e vinte centavos), condicionando esse ato à efetiva liberação de recursos pelo 
TRF, a título de ajuda de custo em favor do magistrado CLAUDIO HENRIQUE FONSECA DE PINA, em virtude da sua remoção da Vara Única 
da Subseção Judiciária de Altamira/PA para a 1ª Vara da Seção Judiciária do Pará, consoante ATO/PRESI/ASMAG 1388, de 01/08/2014, nos 
termos do art. 7º da Resolução PRESI 24, de 05/12/2014. 

Publique-se. 
Após, à SEPLO para solicitar recursos. 
Belém, 22.01.15 
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* Despachos assinados pelo Diretor da Secretaria Administrativa, José Luiz Miranda Rodrigues 

 
 

AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTO 
 

Empresa/Favorecido (a) Discriminação Processo Nota de 
Empenho 

Data da 
Autoriz. 

Valor 
(R$) 

AMG Conserp Manutenção de 
Elevadores Ltda. 

Consumo de energia elétrica na 
Subseção de Marabá 

20143900002860028
60152000009 14NE000752 21.01.15 1.006,74

D&L Serviços fe Apoio Administra-
tivo Ltda. 

Serviços de apoio administrativo (Office 
boy/girl, copeiro e almoxarife) prestados 
na SSJ de Marabá 

20143900002860028
60152000013 

14NE000184 
14NE000185 21.01.15 14.469,25

D&L Serviços De Apoio Administra-
tivo Ltda. 

Serviços de limpeza e conservação redial 
prestados na SSJ de Marabá 

20143900002860028
60152000012 14NE000111 21.01.15 11.512,60

Érico Rodrigo Freitas Pinheiro 

Serviço de transporte da mudança do 
Juiz Federal razão de sua promoção da 
da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária 
do Amazonas para 2ª Vara Federal da 
Subseção de Santarém 

0002179-
74.2014.4.01.8010 14NE001965 22.01.15 4.229,00

     
* Autorizações assinadas pelo Diretor da Secretaria Administrativa, José Luiz Miranda Rodrigues 

 
 

ABONO DE FALTAS 
 

SERVIDOR PROCESSO CARGO/FUNÇÃO Nº DE 
HORAS FORMA DE COMPENSAÇÃO 

Kelly Mauren da Silva Ataíde 0000327-
78.2015.4.01.8010 Técnica Judiciária 07 

Compensação nos períodos indicados no crono-
grama de compensação, nos termos do art. 44, II, 
da Lei 8.112/1990, tendo em vista o deferimento 
pelo Juízo da 9ª Vara/SJPA 

ABONO DE FALTAS, SAÍDAS ANTECIPADAS E ATRASOS AO SERVIÇO, MEDIANTE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 8.112/90, ART. 44, II, C/C 
PORTARIAS Nº 201/2008-DIREF. 

 


