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DIRETORIA DO FORO 
 

 

DEMONSTRATIVO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 

 

Número da 
Concessão 

Número do 
Processo Favorecido Número da OB 

Data da OB 
Valor (R$) Destinação 

Prazos 
Aplicação 

até 
Compro-
vação até 

2011CSF000014 2524/2011 
Livandro 

José Ghesti 2011OB802437 26/10/2011 1.000,00 

Aquisição de material de 

consumo de destinação 

diversa. 

23/12/2011 13/01/2012 

 
 

DEMONSTRATIVO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS 

 
Número do 

processo 
Número da 

OB Favorecido Destino Período 
Tipo/Quant. Diárias Valor 

(R$) 
Data da 

OB Inicial Prorr. Compl. Devol. 

2523/2011 

2011OB802414 Gilda Maria Carneiro 

Sigmaringa Seixas 
RS 

20 a 
22/10/2011 2,5  

  1.434,74 21/10/2011 

2581/2011 

2011OB802479 Loíla Barbosa Aguiar 

de Almeida 
SP 

09 a 
12/11/2011 3,5  

  1.218,11 04/11/2011 

2582/2011 

2011OB802480 Daniele Maranhão 

Costa 
SP 

09 a 
12/11/2011 3,5  

  1.906,61 04/11/2011 

 

 

ATOS 

 
A Juíza Federal Diretora do Foro da Seção Judiciári a do Distrito Federal, no uso das 

atribuições conferidas pelo Provimento/COGER nº 39,  de 3.11.2009, do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região, e atendendo o disposto no Art. 9ª, § 1º da Lei nº 11.416/2006 de 15.12.2006 e 
Resoluções 43, de 19.12.2008 e 107, de 26.05.2010, do Conselho de Justiça Federal, e ainda 
considerando as informações do Núcleo de Recursos H umanos no P.A. nº 201/2011, resolve: 

 
ATO Nº 28 DE  03  DE  NOVEMBRO DE  2011 

 Conceder Progressão Funcional  aos servidores em Estágio Probatório, relacionados  no 
anexo, aprovados na 1ª fase da avaliação do Sistema  Integrado de Avaliação de Desempenho 
Funcional – SIADES, pertencente ao Quadro de Pessoa l da Justiça Federal de 1º Grau – Seção 
Judiciária do Distrito Federal, com observância da respectiva vigência. 
 

Anexo do Ato nº. 28 

Categoria Funcional do Servidor 
Nível Superior 

Da Classe Do Padrão Para Classe Para Padrão Vigência 

Analista Judiciário/Judiciário 

DF 1400291 Daniele Costa e Silva A 1 A 2 22/10/2011 
Analista Judiciário/Administrativa  

DF 1400288 Liliane Cronemberger Brito Rocha A 1 A 2 13/10/2011 
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ATO Nº 29 DE  03  DE  NOVEMBRO DE  2011 

Conceder Promoção Funcional  aos servidores relacionados no anexo, aprovado na avaliação 
realizada por intermédio do Sistema Integrado de Av aliação de Desempenho Funcional – SIADES no 
período de 01.10.2010 a 31.10.2011, pertencente ao Quadro de Pessoal da Justiça Federal de 1º 
Grau – Seção Judiciária do Distrito Federal, com ob servância das respectivas vigências. 

 
Anexo do Ato nº 29 

 Categoria Funcional do Servidor 
Nível Superior 

Da Classe Do Padrão Para Classe Para Padrão Vigência 

Analista Judiciário/Judiciária  
DF1322503 Luciana da Cruz Magalhães Lourenço B 10 C 11 03/09/2011 

Categoria Funcional do Servidor 
Nível Intermediário Da Classe Do Padrão Para Classe Para Padrão Vigência 

Técnico Judiciário/Administrativa  
DF1354103 Efigênia Ermenegildo da Silva Neta A 5 B 6 03/10/2011 
Df1400308 Francisca Coelho de Rose da Silva A 5 B 6 29/05/2011 

 

 
ATO Nº 30 DE  03  DE  NOVEMBRO DE  2011 

Conceder Progressão Funcional  aos servidores relacionados no anexo, aprovados na  
avaliação realizada por intermédio do Sistema Integ rado de Avaliação de Desempenho Funcional – 
SIADES no período de 01.10.2010 a 31.10.2011, perte ncente ao Quadro de Pessoal da Justiça 
Federal de 1º Grau – Seção Judiciária do Distrito F ederal, com observância das respectivas 
vigências. 

 
Anexo do Ato n. 30 

Categoria Funcional do Servidor 
Nível Superior Da Classe Do Padrão Para Classe Para Padrão Vigência 

Analista Judiciário/Judiciária 

DF1317103 Herminia Pfeilsticker G. de Oliveira C 14 C 15 18/10/2011 
DF1316203 Mariana Tavares Madureira C 14 C 15 02/10/2011 
DF1400198 Vandilene Santos Gomes B 7 B 8 18/10/2011 

Categoria Funcional do Servidor 
Nível Intermediário Da Classe Do Padrão Para Classe Para Padrão Vigência 

Técnico Judiciário/Administrativa  

DF1400178 Caio dos Santos A 3 A 4 10/10/2011 
DF1346003 Eduardo Eugenio Martins Monteiro B 7 B 8 28/10/2011 
DF1400179 Fernanda Correa de Freitas A 3 A 4 10/10/2011 
DF1400001 Horst Wessel Von Daudt Mohm B 6 B 7 27/10/2011 
DF1400002 Josemar Rodrigues de Queiroz B 6 B 7 28/10/2011 
DF1331803 Matildez Paz Landim Bezerra Filha B 9 B 10 14/10/2011 
DF1331903 Nilton Ribeiro Paes B 9 B 10 15/10/2011 
DF1354003 Patricia Batista Beraldo B 6 B 7 03/10/2011 

 

 

PORTARIAS 
 
  
 A Juíza Federal Diretora do Foro da Seção Judiciár ia do Distrito Federal, no uso das 
atribuições conferidas pela Resolução nº 79, de 19 de novembro de 2009, do Conselho da Justiça 
Federal, resolve: 
 
PORTARIA Nº 750 DE  18  DE  OUTUBRO DE  2011 

Designar  a servidora Elisbete da Conceição Freire , matrícula nº 371903, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pesso al da Justiça Federal de 1º Grau - Seção 
Judiciária do Distrito Federal, para exercer a funç ão comissionada FC-04, de Encarregado do 
Setor de Distribuição e Acompanhamento de Mandados da Central de Mandados do NUCJU. 
 
PORTARIA Nº 751 DE  18  DE  OUTUBRO DE  2011 

Dispensar , o servidor Domingos Cordeiro da Costa , matrícula nº 407303, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa (Apoio de Serviços Diversos), do Quadro de Pessoal da Justiça 
Federal de 1º Grau - Seção Judiciária do Distrito F ederal, da função comissionada FC-04, de 
Encarregado do Setor de Distribuição e Acompanhamen to de Mandados da Central de Mandados do 
NUCJU, designado pela Portaria nº 298/2011-DIREF. 
 
PORTARIA Nº 770 DE  20  DE  OUTUBRO DE  2011 

Designar  a servidora Márcia Keller Tavares , matrícula nº 1327703, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa, do Quadro de Pessoal da Justiç a Federal de 1º Grau - Seção Judiciária do 
Distrito Federal, para exercer a função comissionad a FC-03, de Assistente Técnico III do 
Gabinete do Juiz Federal Titular da 21ª Vara. 
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PORTARIA Nº 771 DE  20  DE  OUTUBRO DE  2011 

Dispensar  a servidora Maria de Fátima César da Silva , matrícula nº 365403, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pesso al da Justiça Federal de 1º Grau - Seção 
Judiciária do Distrito Federal, da função comission ada FC-03, de Assistente Técnico III do 
Gabinete do Juiz Federal Titular da 21ª Vara, desig nada pela Portaria nº 629/2011-DIREF. 
 
PORTARIA Nº 772 DE  20  DE  OUTUBRO DE  2011 

Designar  a servidora Helena Aparecida Teixeira de Brito , matrícula nº 287903, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pesso al da Justiça Federal de 1º Grau - Seção 
Judiciária do Distrito Federal, para exercer a funç ão comissionada FC-05, de Supervisor da 
Seção de Protocolo e Informações Processuais da 21ª  Vara. 
 
PORTARIA Nº 773 DE  20  DE  OUTUBRO DE  2011 

Dispensar  a servidora Elizabeth Mitiko Watanabe Jorge , matrícula nº 1010303, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pesso al da Justiça Federal de 1º Grau - Seção 
Judiciária do Distrito Federal, da função comission ada FC-05, de Supervisor da Seção de 
Protocolo e Informações Processuais da 21ª Vara, de signada pela Portaria nº 631/2011-DIREF.  
 
PORTARIA Nº 791 DE  03  DE  NOVEMBRO DE  2011 

Art. 1º. Dispensar  o servidor Raimundo Amâncio de Sousa,  matrícula nº 387503, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pesso al da Justiça Federal de 1º Grau - Seção 
Judiciária do Distrito Federal, da função comission ada FC-05, de Supervisor da Seção de 
Protocolo e Informações Processuais da 13ª Vara Fed eral, designado pela Portaria nº 562/2011-
DIREF. 

Art. 2º. Designar  o referido servidor para exercer a função comissio nada FC-03, de 
Assistente Técnico III do Gabinete do Juiz Federal Substituto da 13ª Vara Federal. 
 
PORTARIA Nº 792 DE  03  DE  NOVEMBRO DE  2011 

Art. 1º. Dispensar  a servidora Déa Lucia Cardoso , matrícula nº 1038303, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pesso al da Justiça Federal de 1º Grau - Seção 
Judiciária do Distrito Federal, da função comission ada FC-03, de Assistente Técnico III do 
Gabinete do Juiz Federal Substituto da 13ª Vara Fed eral, designada pela Portaria nº 715/2011-
DIREF. 

Art. 2º. Designar a referida servidora para exercer a função comissio nada FC-05, de 
Supervisor da Seção de Protocolo e Informações Proc essuais da 13ª Vara Federal. 
 
PORTARIA Nº 793 DE  03  DE  NOVEMBRO DE  2011 

Lotar, a partir de 28.10.2011,  o servidor Agnaldo José Martins,  matrícula nº 1400379, 
Analista Judiciário, Área Judiciária, do Quadro de pessoal da Justiça Federal de 1º Grau – 
Seção Judiciária do Distrito Federal, na 5ª Vara Federal . 
 
PORTARIA Nº 794 DE  03  DE  NOVEMBRO DE  2011 

Designar, a partir de 21.10.2011,  nos termos do artigo 38, § 1º, da Lei nº 8.112/90,  
com redação dada pela Lei nº 9.527/97, a servidora Rosicléa Corrêa de França,  matrícula nº 
251803, Técnico Judiciário, Área Administrativa, do  Quadro de Pessoal da Justiça Federal de 1º 
Grau – Seção Judiciária do Distrito Federal, para a ssumir o cargo de Diretor de Secretaria da 
22ª Vara desta Seccional, nos afastamentos, impedim entos legais ou regulamentares do titular e 
na vacância do cargo. 
 
PORTARIA Nº 795 DE  03  DE  NOVEMBRO DE  2011 

Tornar sem efeito a partir de 21.10.2011, a Portari a nº 533/2011-DIREF,  que designou, 
nos termos do artigo 38, § 1º, da Lei nº 8.112/90, com redação dada pela Lei nº 9.527/97, a 
servidora Cintia Fróis de Resende , matrícula nº 1305303, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, do Quadro de Pessoal da Justiça Fed eral de 1º Grau – Seção Judiciária do 
Distrito Federal, para assumir o cargo de Diretor d e Secretaria da 22ª Vara desta Seccional, 
nos afastamentos, impedimentos legais ou regulament ares do titular e na vacância do cargo. 
 

 
 

17ª VARA 
 

PORTARIA 

 

 
 A JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA NO EXERCÍCIO DA TITULARI DADE DA DÉCIMA SÉTIMA VARA DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL,  no uso de suas atribuições legais: 
 

CONSIDERANDO o elevado número de processos em tramitação na Var a e a necessidade de 
racionalizar, uniformizar e otimizar os trabalhos, com o objetivo de alcançar maior celeridade 
aos seus andamentos, prestando, assim, um serviço j urisdicional de melhor qualidade; 
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CONSIDERANDO, ainda, o disposto no art. 93, XIV, da Constituição  Federal, bem como nos 
artigos 41, XVII, e 55 da Lei nº 5.010, de 30.05.66 ; os artigos 125 e 162, § 4º, do Código de 
Processo Civil, e a Orientação Normativa nº 11, de 05 de junho de 2001, da Corregedoria do TRF 
da 1ª Região; 

CONSIDERANDO a necessidade de enumerar os atos que podem ser pr aticados de ofício pela 
Secretaria; RESOLVE editar Portaria nos seguintes termos: 

 
PORTARIA Nº 03 DE  28  DE  OUTUBRO DE  2011 

 

Capítulo I 
Disposições  preliminares. 
 
Art. 1º. Esta Portaria define os atos ordinatórios,  sem qualquer conteúdo decisório, que devem 
ser praticados de ofício pela secretaria, sob super visão do juiz, para a efetividade do 
disposto no art. 93, XIV, da Constituição Federal, bem como nos artigos 41, XVII, e 55 da Lei 
nº 5.010, de 30.05.66; os artigos 125 e 162, § 4º, do Código de Processo Civil, e a Orientação 
Normativa nº 11, de 05 de junho de 2001, da Correge doria do TRF da 1ª Região; 
Art. 2º. O ato ordinatório será praticado de ofício  pela secretaria, constando a observação de 
que o faz por ordem do juiz, com indicação do númer o desta Portaria. 
 
Capítulo II 
Atos ordinatórios em face da petição inicial. 
 
Art. 3º.  A petição inicial será autuada e registra da com imediata conclusão em caso de 
isenção de custas, requerimento de assistência judi ciária ou pagamento regular de custas. 
§ 1º.  Em caso de não pagamento das custas ou pagam ento a menor, quando exigido, a parte 
autora será intimada para efetivar o respectivo rec olhimento de complemento na instituição 
financeira responsável, conforme dispõe a legislaçã o aplicável ao caso, no prazo de 10 (dez) 
dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art . 257, CPC).  
§ 2º.  Se a inicial vier desacompanhada de instrume nto de mandato outorgado ao advogado que a 
subscreve, a secretaria da Vara providenciará a int imação da parte autora para apresentação, 
no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar advertên cia de que o não cumprimento acarretará a 
extinção do processo sem exame de mérito. 
§ 3º.  Não sendo fornecidas as cópias necessárias à  instrução de mandado(s) de citação (cópia 
da petição inicial) e de notificação da autoridade indigitada coatora em mandado de segurança 
(cópia da petição inicial e dos documentos), a secr etaria intimará a parte autora, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, fornecê-las, em número coi ncidente com a quantidade de 
réus/autoridades impetradas, sob pena de indeferime nto da petição inicial. 
§ 4º. Se a parte autora deixar de indicar o valor d a causa ou o endereço completo da parte ré, 
a secretaria a intimará para fazê-lo, no prazo de 5  (cinco) dias, sob pena de indeferimento da 
petição inicial. 
§ 5º. Constatando a secretaria que o valor da causa  é inferior ou igual a 60 (sessenta) 
salários mínimos e ausentes as hipóteses do art. 3º  e 6º da Lei 10.259/2001, será a parte 
autora intimada para esclarecer quanto ao valor atr ibuído e o seu fundamento, no prazo de 10 
(dez) dias. 
Art.  4º. Verificada a falta de assinatura do procu rador em petição juntada aos autos, a 
secretaria deverá intimá-lo para suprir a omissão e m 5 (cinco) dias, sob pena de 
desentranhamento da peça. 
 
Capítulo III 
Atos ordinatórios em face da resposta da parte ré e  das informações da autoridade impetrada. 
 
Art.  5º. A secretaria remeterá os autos para citaç ão e/ou intimação da União, Autarquias, 
Fundações Públicas, Ministério Público Federal, des de que haja entendimento com a Procuradoria 
dessas entidades. 
Parágrafo único. A citação da União far-se-á por ma ndado, ainda que haja acordo com a sua 
Procuradoria, em caso de litisconsórcio passivo ini cial. 
Art.  6º. Havendo contestação na qual a parte alegu e preliminar (art. 327, CPC) ou fato 
extintivo, modificativo ou impeditivo do direito (a rt. 326, CPC) ou junte documentos aos 
autos, a secretaria deverá intimar a parte autora p ara, no prazo de 10 (dez) dias, falar nos 
autos. 
Art.  7º. Apresentada contestação sem argüição de p reliminar ou alegação de fato extintivo, 
modificativo ou impeditivo do direito ou juntada de  documento novo e tratando-se de matéria 
exclusivamente de direito ou não sendo necessária a  produção de prova oral ou pericial, os 
autos irão imediatamente conclusos para sentença (a rt. 330, I,  do CPC). 
Art. 8º. Havendo embargos à monitória, a secretaria  intimará a parte autora/embargada para 
manifestar-se no prazo legal. 
Art.  9º. Nos processos de mandado de segurança, pr estadas as informações pela autoridade 
coatora, os autos serão remetidos ao Ministério Púb lico Federal, para pronunciamento, pelo 
prazo legal. 
Art.  10. Apresentada impugnação ao valor da causa,  após a juntada aos autos, se tempestiva, a 
parte impugnada será intimada para responder, no pr azo de 05 (cinco) dias. 
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Capítulo IV 
Atos ordinatórios em face da prova. 
 
Art. 11. Tratando-se de matéria que demande produçã o de prova oral ou pericial, as partes 
deverão ser intimadas para dizer se querem produzir  outras provas além das já existentes nos 
autos, justificando e delimitando o objeto, no praz o sucessivo de 05 (cinco) dias, primeiro a 
parte autora. 
Art.  12.  A parte deverá ser intimada sempre que a  outra requerer a juntada de documento novo 
(CPC artigos 397 e 398), para se manifestar, no pra zo de 05 (cinco) dias. 
Art.  13. Quando o juízo houver determinado a reali zação de prova pericial, as partes deverão 
ser intimadas para apresentar quesitos e indicar as sistente técnico, pelo prazo de 10 (dez) 
dias, primeiro a parte requerente da prova ou, se r equerida pelo juízo, a parte autora. 
Art. 14. Apresentada proposta de honorários pericia is, serão as partes intimadas para sobre 
ela se manifestar, no prazo sucessivo de 05 (cinco)  dias, primeiro a parte requerente da prova 
ou, se requerida pelo juízo, a parte autora. 
Art.  15. Apresentado pelo perito do juízo o laudo pericial, ou esclarecimentos, as partes 
deverão ser intimadas para se manifestar, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, primeiro a 
parte autora. 
 
Capítulo V 
Atos ordinatórios em face do recurso. 
 
Art. 16. Interposto recurso, a secretaria deverá ce rtificar nos autos o recolhimento do valor 
pertinente ao preparo, observando-se o disposto no art. 511, do CPC, bem como o art. 14, 
inciso II, da Lei nº 9.289/96 e seus regulamentos. 
§ 1º.  Verificada a ausência ou recolhimento a meno r do preparo, será a parte intimada para 
efetuá-lo ou complementá-lo, em 05 (cinco) dias, so b pena de deserção. 
§ 2º.  Em caso de intempestividade do recurso, a se cretaria certificará nos autos, devendo o 
processo, neste caso, ser remetido à conclusão imed iata. 
Art. 17. Quando a parte interpuser agravo retido, a  petição será juntada aos autos, 
certificando-se a respeito de sua intempestividade,  se for o caso. 
§ 1º.  Interposto no prazo legal o agravo retido, s erá intimado o agravado, pelo prazo de 10 
(dez) dias. 
Art. 18. Comprovada pela parte a interposição de ag ravo de instrumento perante o Tribunal, e 
tendo sido formulado pedido de reconsideração de de cisão, será feita conclusão ao juiz para 
exame da manutenção ou não da decisão. 
Art. 19. Interposta a apelação contra sentença prof erida em conformidade com súmula do STJ ou 
do STF, será feita conclusão para exame da admissib ilidade do recurso, nos termos do art. 518, 
§ 1º, do CPC, na redação da Lei nº 11.276/06. 
 
Capítulo VI 
Atos ordinatórios na execução. 
 
Art. 20. Aplicam-se à execução o disposto nos demai s artigos desta Portaria, no que couber. 
Art. 21. Após a certificação do trânsito em julgado  da sentença, havendo condenação em 
obrigação de fazer/não fazer, entrega de coisa cert a e/ou obrigação de pagar quantia certa, os 
autos serão reclassificados para  a Classe 4100 – C umprimento de Sentença ou Classe 4110 – 
Execução contra a Fazenda Pública, conforme o caso,  independentemente de despacho. 
§ 1º. Tratando-se de obrigação de fazer/não fazer e /ou entregar coisa certa, após a 
reclassificação, os autos deverão ser conclusos ao Juiz. 
§ 2º. Tratando-se de obrigação de pagar, a parte in teressada deverá ser intimada para 
requerer, no prazo de 10 (dez) dias, o cumprimento de sentença/execução. 
§ 3º. Quando a petição que postular o cumprimento d e sentença estiver desacompanhada da 
memória de cálculo, será certificado nos autos e, e m seguida, a parte exequente será intimada 
para apresentá-la, no prazo de 10 (dez) dias. 
§ 4º. Ocorrendo a juntada aos autos de documentos, a parte contrária será intimada para 
manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias. 
Art. 22. Havendo pagamento pela parte executada em favor da parte exequente, esta será 
intimada para manifestação no prazo de 10 (dez) dia s. 
Art. 23. Requerida a suspensão do processo, nos cas os de não localização do devedor ou de bens 
penhoráveis, por prazo superior a 60 (sessenta) dia s, os autos ao serem suspensos por 
determinação do Juiz, após a intimação do requerent e, serão arquivados provisoriamente, sendo 
desarquivados, a qualquer tempo, mediante requerime nto, sem necessidade do recolhimento de 
custas. 
Art. 24. Sempre que existir pedido de vista, não ha vendo providência a ser adotada pela 
Secretaria ou petição da parte contrária a ser apre ciada pelo Juiz, os autos serão 
encaminhados à parte  requerente, com prazo de 10 ( dez) dias. 
Art. 25. Sendo apresentada Exceção de Pré-executivi dade pela parte executada, a parte 
exequente será intimada para manifestação em 15 (qu inze) dias. 
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Art. 26. Retornados os autos do Tribunal, tratando- se de embargos à execução, serão 
trasladadas para execução as cópias da certidão de trânsito e demais decisões proferidas nas 
instâncias superiores, bem como o desapensamento da  execução, se for o caso. 
§ 1º. Após os traslados, os embargos à execução ser ão arquivados, se houver ordem nesse 
sentido, caso não haja condenação em honorários. 
Art. 27. Autorizada pelo juízo a expedição de alvar á referente a verba honorária, constatando 
a Secretaria da Vara a existência de mais de um adv ogado constituído e não tendo sido 
informado o recebedor do crédito, deverá intimá-los  para que indiquem quem receberá o alvará, 
informando número do CPF e RG. 
§ 1º. A Secretaria deverá adotar igual procedimento  quando não houver informações cadastrais 
das partes beneficiadas, quando da expedição dos re spectivos alvarás de levantamento. 
§ 2º. Ao entregar alvarás de levantamento aos advog ados, peritos e/ou partes, a Secretaria 
deverá solicitar o recibo na(s) cópia(s) respectiva (s), constantes dos autos. 
Art.  28. Autorizada pelo juízo a expedição de Prec atório e/ou Requisição de Pequeno Valor e 
constatando a secretaria da Vara a inexistência de informações necessárias para o cumprimento 
da ordem judicial, após certificação nos autos, a p arte será intimada para fornecê-las, no 
prazo de 05 (cinco) dias. 
§ 1º. Após a autuação dos ofícios requisitórios no Tribunal, deverá ser aberto vista às 
partes, pelo prazo de 10 (dez) dias. 
Art. 29. Interpostos embargos e estando os autos da  execução em carga, deverá a secretaria 
aguardar sua devolução para os devidos recebimentos  dos embargos à execução, certificando nos 
autos. 
Art. 30. Na Execução contra a Fazenda Pública, caso  não sejam opostos embargos, a secretaria 
deverá providenciar certidão de não oposição de emb argos e decurso do prazo, abrindo-se 
conclusão ao Juiz para determinação do precatório o u da requisição de pequeno valor. 
Art. 31. A autuação que, por falha decorrente de di gitação, omitir nome de alguma parte, 
contiver nome de pessoa estranha ao feito ou nome d e parte com erro de grafia, bem como 
qualquer outro equívoco detectado, deverá ser retif icada, independentemente de despacho, 
certificando-se sobre a correção no termo de autuaç ão e juntando-se aos autos o termo de 
retificação. 
Art. 32. Após a publicação, constatada pela secreta ria a ausência de advogado cadastrado no 
sistema, bem como o cadastro de advogado diverso do  constituído pela parte, deverá ser 
certificado nos autos, o devido cadastramento, e os  autos remetidos para republicação do ato, 
sem necessidade de despacho. 
Art. 33. Constatada a ausência de procuração nos au tos ou renúncia dos patronos, comprovada a 
cientificação do mandante, a secretaria deverá inti mar a parte para regularizar a 
representação processual no prazo de 10 (dez) dias.  
Art. 34. Todas as procurações e substabelecimentos sem reservas apresentados, serão 
cadastrados no sistema e certificado nos autos, ind ependentemente de despacho. 
§ 1º. A secretaria deverá sempre certificar nos aut os: a) oposição de embargos nos autos da 
execução; b) traslados, apensamentos e desapensamen tos; c) anotação de penhora no rosto dos 
autos; d) transcurso de prazo; e) retificação de nu meração; f) cadastramento/retificação das 
partes. 
Art. 35. Apresentadas informações ou cálculos pela Contadoria, as partes deverão ser intimadas 
para manifestação em 10 (dez) dias. 
 
Capítulo VII 
Atos ordinatórios em face do ato de citação e intim ação. 
 
Art. 26. De qualquer diligência negativa do oficial  de justiça, deverá a parte autora ser 
intimada a se manifestar pelo prosseguimento do fei to, no prazo de 10 (dez) dias. 
§ 1º. Se a parte interessada informar elemento novo  que permita a implementação da diligência 
frustrada, a secretaria providenciará o cumprimento  independentemente de despacho, desde que 
haja tempo hábil para a renovação do ato. 
§ 2º. Na hipótese de nova frustração, os autos serã o conclusos ao juiz. 
 
Capítulo VIII 
Atos ordinatórios em face da apresentação de substa belecimento e da renúncia ao mandato 
judicial. 
 
Art. 27. Nos casos de apresentação de substabelecim entos, sem reserva de direitos , a 
secretaria realizará a anotação devida nos autos, i ndependentemente de despacho. 
Art.  28.  Não havendo comprovação de que o mandant e foi cientificado da renúncia ao mandato 
judicial, a secretaria intimará o advogado para, no  prazo de 5 (cinco) dias, fazer a 
respectiva prova. 
Parágrafo único. Findo o prazo de 5 (cinco) sem a p rova da ciência da renúncia ao mandado 
judicial, a secretaria intimará o mandante para reg ularizar, no prazo de 10 (dez) dias, a sua 
representação. 
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Capítulo IX 
Atos Ordinatórios em face da assistência. 
 
Art. 29. Havendo requerimento de assistência, as pa rtes serão intimadas para manifestação, no 
prazo de 05 (cinco) dias (art. 51, CPC). 
 
Capítulo X 
Da carga e vista dos autos. 
 
Art. 30. Não será efetuada a intimação das partes d o despacho que: 
I - simplesmente determinar a citação da parte ré, inclusive se deferida a prioridade de 
tramitação e/ou gratuidade da justiça; 
II – dirigir-se apenas à secretaria. 
Art. 31.  Tanto a vista como a retirada de processo s arquivados poderão ser requeridos na 
Seção de Cálculos do Anexo I, declinando-se o motiv o e só serão atendidas por decisão expressa 
do Diretor do Foro. A devolução dos autos somente p oderá ser feita à Seção de Contadoria. 
Parágrafo único. Desarquivamento de autos diretamen te nesta 17ª Vara somente será deferido 
mediante preenchimento de formulário próprio dispon ível no setor de atendimento desta vara, 
obedecendo os termos do Provimento COGER nº 30/2008  c/c Portaria-PRESI/COREJ 56/2010, ficando 
a Secretaria autorizada a assim proceder, dando-se vista à parte interessada, pelo prazo de 05 
(cinco) dias. Decorrido este prazo, sem manifestaçã o, os autos deverão retornar ao arquivo 
geral. 
Art. 32. Verificada a retenção de autos fora da sec retaria além do prazo, será providenciada a 
intimação do responsável para devolução em 48 (quar enta e oito) horas e na forma prevista em 
lei, devendo, em caso de não devolução, ser comunic ado ao juiz. 
Art. 33. Os autos em curso na Vara só poderão sair mediante carga e por advogado constituído 
nos autos, ou estagiário do curso de Direito, devid amente inscrito na OAB e com poderes 
outorgados por aquele em substabelecimento ou autor ização, devendo o funcionário que fizer a 
carga lançar a informação no Sistema Informatizado.  
Parágrafo único. Somente será deferida a carga de a utos a servidores de autarquias e fundações 
mediante indicação pela entidade respectiva, em ofí cio dirigido a esta 17ª Vara, subscrito por 
seu procurador, devendo ser apresentado documento d e identificação no momento da realização da 
carga. Tais ofícios deverão ser arquivados na Seção  de Protocolo e Informações Processuais 
desta 17ª Vara. 
Art. 34.  A retirada de autos para extração de foto cópia poderá ser realizada por advogado ou 
estagiário do curso de Direito, devidamente inscrit o na OAB, devendo a Secretaria preencher do 
formulário próprio, existente no sistema informatiz ado, não se colocando o carimbo de vista. 
§ 1º. Não sendo devolvidos os autos no mesmo dia, a  secretaria certificará a ocorrência, com 
prioridade, ao juiz que preside o feito. 
§ 2º.  Não será permitida a retirada de autos do ca rtório, mesmo para extração de cópia, por 
estagiário em Direito, ainda que devidamente inscri to na OAB e constituído no processo, em 
caso de pendência de intimação de algum ato judicia l. 
Art. 35. Requerida a carga, ainda que só para fotoc ópia, a secretaria entregará ao solicitante 
todos os volumes, vedada a carga de parte dos autos . 
Parágrafo único. Em caso de processo com volumes ac autelados, o advogado poderá optar por 
levar tão-somente os volumes que estiverem em secre taria. 
Art. 36. Não compete à  secretaria da Vara fornecer  andamento processual às partes ou aos seus 
procuradores, pois os mesmos podem ser obtidos na internet ou nos computadores localizados no 
andar térreo dos Blocos D e G da Justiça Federal. 

 
Capítulo XI 
Do expediente do Juízo. 
 
Art. 37. Os ofícios e similares, de caráter geral, quando em cumprimento a despacho ou decisão 
judicial, serão assinados pelo diretor de secretari a, com indicação de ser por ordem do juiz, 
salvo os dirigidos a membros do Poder Judiciário e de outros Poderes, Ministros e Secretários 
de Estado e a outras autoridades das quais receba i gual tratamento protocolar, os alvarás em 
geral e os ofícios de conversão em renda. 
Art. 38. O(A) diretor(a) de secretaria verificará, mensalmente, a pendência de devolução de 
mandados e oficiará à Central de Mandados cobrando a devolução respectiva. 
 
Capítulo XII 
Das cartas precatórias, rogatórias e de ordem. 
 
Art. 39. Os ofícios oriundos de juízos deprecados, comunicando data de prática de qualquer ato 
processual de interesse das partes ou a devolução d a carta precatória sem cumprimento, serão 
juntados aos autos, dando-se ciência aos interessad os, com a urgência necessária. 
§ 1º.  A comunicação de falta de recolhimento da cu stas relativas à prática de atos deprecados 
implicará a intimação da parte interessada para pro ceder ao recolhimento diretamente no juízo 
deprecado, no prazo de 05 (cinco) dias. 
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§ 2º. O(A) diretor(a) da secretaria solicitará e pr estará informações sobre o cumprimento e 
devolução de carta precatória, encaminhando ofício ao escrivão ou diretor de secretaria da 
Vara. 
§ 3º.  Solicitadas as informações sobre o cumprimen to e devolução da carta precatória, e 
transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem respo sta, será certificado o ocorrido e 
reiterado o ofício, devendo ser assinado pelo juiz vinculado ao processo. 
§ 4º.  Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, e ainda sem resposta, deverá ser intimada a 
parte interessada para diligenciar o cumprimento da  carta precatória, informando ao juízo as 
providências, no prazo de 15 (quinze) dias, consoan te a Orientação Normativa nº 14, de 
15/05/2002-COGER. 
§ 5º.  Uma vez devolvida a carta precatória, devida mente cumprida, deverá ser juntada aos 
autos apenas as peças que ainda ali não existam, co nsistentes em atos praticados no juízo 
deprecado. 
Art. 40. Nas cartas precatórias, de ordem ou rogató rias, dirigidas a este juízo, proceder-se-á 
da seguinte forma: 
I - antes da primeira conclusão, a secretaria dever á apresentar certidão a respeito de 
eventuais irregularidades ou omissões, se ocorrer; 
II - havendo diligência negativa ou cumprida, a car ta será devolvida. 
 
Capítulo XIII 
Disposições gerais. 
 
Art. 41.  A secretaria deverá certificar o eventual  descumprimento do prazo concedido às 
partes, fazendo conclusão dos autos. 
Art. 42. Quando a lei exigir o apensamento de autos , não sendo o caso de suspensão em um dos 
processos, o ato se dará mediante simples anotação dos números em ambos os autos e no sistema 
informatizado, salvo determinação diversa do juiz. 
Art. 43. Qualquer determinação, solicitação ou requ isição, por ofício, sem o caráter de 
urgência, não cumprida no prazo, após certidão, ser á reiterada uma vez e, em não havendo 
resposta, serão os autos conclusos. 
Art. 44. Apresentadas informações ou cálculos pela Seção de Contadoria, as partes deverão ser 
intimadas, para se manifestar, no prazo sucessivo d e 15 (quinze) dias, primeiro a parte 
autora. 
Art. 45. Após sua chegada da Superior Instância, o agravo de instrumento deverá aguardar em 
escaninho próprio os autos principais, quando estes  estiverem em grau de recurso. 
Art. 46. Deferido o depósito judicial com prestaçõe s sucessivas, as guias correspondentes 
serão juntadas aos autos. 
Art. 47. Determinado o desentranhamento de qualquer  petição ou documento, as peças 
desentranhadas serão substituídas por uma folha na qual constará a certidão do conteúdo da 
decisão, sem renumeração das folhas seguintes, inti mando-se o subscritor da aludida petição 
para vir recebê-la e assinar recibo nos autos na(s)  aludida(s) folha(s), em 05 (cinco) dias. 
Parágrafo único. Decorrido o prazo supra sem interp osição de qualquer recurso e não tendo o 
subscritor comparecido para receber a petição desen tranhada, esta será inutilizada. 
Art. 48. Verificado erro na anotação e autuação, ap ós certidão, será feita a retificação. 
Art. 49. Na necessidade de traslado, apensamento ou  desapensamento,  deve a secretaria 
proceder de imediato, independentemente de despacho . 
Art. 50. Deve a secretaria proceder à extração de c ertidões de objeto e pé, inteiro teor, 
homonímia e exercício da advocacia quando requerido  pelas partes e seus procuradores, mediante 
preenchimento do formulário específico e do recolhi mento de custas, exceto de processo que 
tramita em segredo de justiça. 
§ 1º O prazo para entrega das certidões é de até 05  (cinco) dias, a contar do recebimento do 
requerimento na secretaria. 
§ 2º Se o requerimento de certidão referir-se a pro cesso arquivado, em carga ou concluso, o 
prazo do parágrafo anterior inicia-se do recebiment o dos autos em secretaria. 
Art. 51. As autenticações deverão ser feitas, prefe rencialmente, na Seção de Reprografia da 
Justiça Federal (anexo I), em horário bancário. 
Parágrafo único. Autenticações somente poderão ser feitas pela secretaria desta 17ª Vara 
mediante recolhimento de custas, conforme tabela da  Corregedoria, no código respectivo.  O 
prazo para entrega das autenticações ao requerente será de até 72 (setenta e duas) horas. 
Art. 52. Não devem os servidores manter documentos ou cópias desnecessárias na contracapa dos 
autos. 
Art. 53. Deve a secretaria proceder à abertura de n ovo volume toda vez que o último completar 
a quantidade máxima de folhas (250 folhas por volum e). 
 
Capítulo XIV 
Disposições finais. 
 
Art. 54. Art. 66. Os atos referidos nesta Portaria ficam delegados pelo Juiz ao(à) Diretor(a) 
de Secretaria e demais servidores, sendo obrigatóri a a indicação  “por ordem  do Juiz”, logo 
em seguida a cada ato. 
Art. 55. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
Portarias anteriores expedidas por este juízo e que  tratem da mesma matéria. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
Brasília, 28 de outubro 2011 
 

RAQUEL SOARES CHIARELLI 
Juíza Federal Substituta da 21ª Vara 

no exercício da titularidade da 17ª Vara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


