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PORTARIAS 

PORTARIA/DIREF/ N.088, DE 1º DE MARÇO DE 2012.  

O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições legais, RESOLVE: 

I - DISPENSAR o servidor TIAGO MAGALHÃES MAPURUNGA BEZERRA, Analista 
Judiciário/Judiciária, MA52064, da função comissionada de Supervisor da Seção de Protocolo e 
Informações Processuais, Código FC-05, junto à Secretaria da Vara Única da Subseção Judiciária de 
Caxias/SEPIP/SECVA/VARA1/SSJCAX/SJMA, nos afastamentos e impedimentos legais ou 

regulamentares do titular e na sua vacância. 
II - DESIGNAR a servidora VERA LÚCIA PEREIRA BELO RODRIGUES, Analista Judiciário/Judiciária, 

MA52153, para exercer a função comissionada de Supervisora da Seção de Protocolo e Informações 
Processuais, Código FC-05, junto à Secretaria da Vara Única da Subseção Judiciária de 
Caxias/SEPIP/SECVA/VARA1/SSJCAX/SJMA, nos afastamentos e impedimentos legais ou 

regulamentares do titular e na sua vacância. 
III - DESIGNAR o servidor TIAGO MAGALHÃES MAPURUNGA BEZERRA, Analista 

Judiciário/Judiciária, MA52064, para exercer a função comissionada de Supervisor da Seção de 
Protocolo e Suporte Judicial, Código FC-05, junto à Subseção Judiciária de Caxias/ 
SEPJU/DISUB/SSJCAX, nos afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares do titular e na sua 

vacância. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
José Carlos do Vale Madeira  
Juiz Federal Diretor do Foro 

 

PORTARIA/DIREF/ N.089, DE 1º DE MARÇO DE 2012. 

O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO, DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 

suas atribuições, RESOLVE: 

I - RELOTAR o servidor ADERSON DE JESUS PEREIRA, Técnico Judiciário/Administrativa 

(Telecomunicações e Eletricidade), MA52067, na Seção de Classificação e Distribuição, junto ao 

Núcleo Judiciário/SECLA/NUCJU/SECAD. 

II - RELOTAR o servidor CLÁUDIO RIBAMAR DA SILVEIRA PEREIRA, Técnico 

Judiciário/Administrativa, MA52051, na Seção de Compras e Licitações, junto ao Núcleo de 

Administração/SECOM/NUCAD/SECAD. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

José Carlos do Vale Madeira 

Juiz Federal Diretor do Foro 
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PORTARIA/DIREF/ N.090, DE 1º DE MARÇO DE 2012. 

 

O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO, DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 

suas atribuições, RESOLVE: 

I - DISPENSAR o servidor ANTÔNIO JORGE SERRA DA SILVA, Técnico Judiciário/Administrativa, 

MA32103, da função comissionada de Assistente Técnico II, Código FC-02, da Seção de Cálculos 

Judiciais, junto ao Núcleo Judiciário/SECJU/NUCJU/SECAD/SJMA. 

II – DESIGNAR o servidor ADERSON DE JESUS PEREIRA, Técnico Judiciário/Administrativa 

(Telecomunicações e Eletricidade), MA52067, para exercer a referida função comissionada. 

III – DESIGNAR o servidor ANTÔNIO JORGE SERRA DA SILVA, Técnico Judiciário/Administrativa, 

MA32103, para exercer a função comissionada Assistente Técnico III, Código FC-03, da Seção de 

Classificação e Distribuição, junto ao Núcleo Judiciário/SECLA/NUCJU/SECAD/SJMA. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

José Carlos do Vale Madeira 

Juiz Federal Diretor do Foro 

 

 

 

PORTARIA/DIREF N. 091, DE 1º DE MARÇO DE 2012.  
 

O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas 

atribuições legais, RESOLVE: 

I - DISPENSAR a servidora ENEIDA ARRUDA FERREIRA GOMES, Analista Judiciário/Judiciária, 

MA52086, da função comissionada de Supervisora da Seção de Suporte Administrativo, Código FC-05, 

junto à Secretaria da Vara Única da Subseção Judiciária de Bacabal/SESUD/SECVA/VARA1/SSJBBL. 

II - DESIGNAR o servidor ANTÔNIO CARLOS SILVA JÚNIOR, Técnico Judiciário/Administrativa, 

MA52094, para exercer a referida função comissionada. 

III - DISPENSAR o referido servidor da função comissionada de Assistente Técnico III, Código FC-

03, do Gabinete do Juiz Federal da Vara Única da Subseção Judiciária de 

Bacabal/GABJU/VARA1/SSJBBL. 

IV - DESIGNAR a servidora ENEIDA ARRUDA FERREIRA GOMES, Analista Judiciário/Judiciária, 

MA52086, para exercer a referida função comissionada 

V - DISPENSAR o servidor GEORGE PABLO MOUSINHO DA SILVA, Técnico 

Judiciário/Administrativa, MA52098, da função comissionada de Supervisor da Seção de 

Processamentos e Procedimentos Diversos, Código FC-05, junto à Secretaria da Vara Única da 

Subseção Judiciária de Bacabal/SEPOD/SECVA/VARA1/SSJBBL, nos afastamentos e impedimentos 

legais ou regulamentares do titular e na sua vacância. 

VI - DESIGNAR a servidora ANA CLEIDE NUNES DOS SANTOS, Técnico Judiciário/Administrativa, 

MA52145, para exercer a referida função comissionada, nos afastamentos e impedimentos legais ou 

regulamentares do titular e na sua vacância. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

José Carlos do Vale Madeira  

Juiz Federal Diretor do Foro 
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LICENÇAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 

 
P.A.                     SERVIDOR  MATRÍCULA  CARGO  INÍCIO 

 
TÉRMINO N. DE 

DIAS  
FUNDAM. 

(*)  

683/1999 Charles Roberth Lemos Pereira 314-03 Técnico 
Judiciário 

23/02/2012 23/02/2012 01 08 ** 

1183/1996 Cláudia Bello de Souza 241-03 Técnico 
Judiciário 

14/02/2012 23/02/2012 10 09 ** 

271/2011 Cláudio Ribamar da Silveira 

Pereira 

520-51 Técnico 
Judiciário 

15/02/2012 15/02/2012 01 08 ** 

1104/1999 Fernanda Maria Cabral da 

Nóbrega 

313-03 Técnico 
Judiciário 

22/02/2012 24/02/2012 03 10 ** 

255/1995 Giselle Maria Náufel de Sousa 155-03 Técnico 
Judiciário 

13/02/2012 13/02/2012 01 08 ** 

213/1995 Joseane Zacharias Marques 116-03 Técnico 
Judiciário 

24/02/2012 24/02/2012 01 08 ** 

484/2011 José Sergey Guimarães Martins 521-07 Técnico 
Judiciário 

08/02/2012 27/02/2012 20 08* 

613/2011 Kildare Clay Marinho de Souza 521-18 Analista 
Judiciário 

09/02/2012 23/02/2012 15 09 * 

1306/1996 Paulo Roberto Caldeira 221-03 Técnico 
Judiciário 

09/02/2012 23/02/2012 15 09 * 

0051/2000 Vanda Vanetta do Vale 369-03 Analista 
Judiciário 

15/02/2012 15/02/2012 01 01 ** 

343/1995 Vera Lúcia Braga Nunes 187-07 Requisitada 13/02/2012 13/02/2012 01 12 ** 

• Licenças concedidas pelo MM. José Carlos do Vale Madeira, Juiz Federal Diretor do Foro;  

** Licenças concedidas por CLÁUDIA CELMA SANTOS DE MIRANDA, Diretora da Secretaria Administrativa, nos termos da 

Portaria 095/1997. 

 

(*) Legenda: 
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Licença para tratamento de saúde  

Artigos 202 e 203-caput da Lei nº 8.112/90, com a redação da Lei nº 

11.907/2009, c/c os artigos 5º, I, e art. 12, caput, da Resolução nº 

159/2011-CJF.  

 

9 

 

Prorrogação de licença para 

tratamento de saúde 

Artigos 202 e 203-caput, da Lei nº 8.112/90, com a redação da Lei nº 

11.907/2009, c/c os artigos 1º, I; 5º, I, II e § 1º; 10, parágrafo único e 

12-caput da Resolução nº 159/2011-CJF e no atestado médico e 

perícia médica anexos às fls. 220/221. 

10 Licença por motivo de doença em 

pessoa da família 

Artigos 81, I, § 1º e 83, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.112/90, com a alteração 

da Lei nº 12.269/2010, c/c os artigos 1º, II, § 2º, 5º, I, § 1º, 13, I e II, e 

15-caput da Resolução nº 159/2011-CJF.  

11 Licença para tratamento de saúde  Artigo 10, § 1º, do Decreto nº 3.048/1999, observada a legislação 

sobre a matéria do órgão de origem.  

12 Incapacidade para desempenho das 

atividades laborativas  

Artigo 60, § 3º, da Lei nº 8.213/91, atualizada pela Lei nº 9.876/99, 

c/c os art. 9º, inciso I, alínea “m” e 75, § 1º, do Decreto nº 

3.048/1999, com a redação do Decreto nº 3.265/99 e no atestado 

médico do órgão de origem da servidora 

 
RETIFICAÇÃO 

 
    Boletim de Serviço N. 031, de 14/02/2012 – página 01 

SERVIDOR: Luis Mendes de Castro Filho - PA – 052-2012 – 521-24/Técnico Judiciário 
Relativo ao período de Licença para Tratamento de Saúde - Artigos 202 e 203-caput da  
Lei nº 8.112/90, com a redação da Lei nº 11.907/2009, c/c os artigos 5º, I, e art. 12, caput,  
da Resolução nº 159/2011-CJF.  
 
“onde se lê 20/12/2012, LEIA-SE 20/01/2012“ 
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3ª VARA FEDERAL  

 
PORTARIA Nº 001, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2012. 

EMENTA: Define os atos meramente ordinatórios a serem praticados pelos Servidores 

da Secretaria da 3ªVara, sob a supervisão do Juiz Federal e/ou do Juiz Federal 

Substituto e dá outras instruções. 

O Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária do Maranhão, CLODOMIR SEBASTIÃO REIS, no uso de suas 

atribuições legais e; 

CONSIDERANDO as normas insertas no art. 93, inciso XIV, da Constituição Federal, no art. 162, § 4º, do 

Código de Processo Civil, e no art. 5º da Resolução PRESI-TRF1 600-017, de 17 de dezembro de 2007; 

CONSIDERANDO o elevado número de processos em tramitação na Vara e a necessidade de racionalizar os 

trabalhos para dar maior celeridade ao andamento dos mesmos, prestando assim, um serviço jurisdicional de 

melhor qualidade; 

CONSIDERANDO a necessidade de enumerar, ainda que de forma exemplificativa, os atos que, sem vedação 

legal ou gravame às partes, podem ser praticados de ofício pela Secretaria; 

RESOLVE: editar Portaria tendo como parte integrante desta, o formulário de “Atos de Secretaria” em 

anexo. 

Capítulo I – Disposições Preliminares 

Art. 1º – Esta Portaria define os atos meramente ordinatórios que podem ser praticados de ofício por 

Servidores lotados na Secretaria da 3ª Vara, por ordem e sob a supervisão do Juiz, para a efetividade do disposto 

no artigo 93, XIV, da Constituição Federal de 1988 e no artigo 162, § 4º, do Código de Processo Civil, e dá outras 

providências. 

Art. 2º – O ato meramente ordinatório será praticado de ofício pela Secretaria, constando a observação de 

que o faz por ordem do Juiz, com indicação do número desta Portaria. 

Art. 3º – Os atos meramente ordinatórios serão certificados nos autos, podendo ser revistos pelo Juiz. 

Parágrafo único – Os atos ordinatórios praticados pela Secretaria poderão ser reunidos em pauta única para 

serem publicados no Diário da Justiça. 

Art. 4° – No cumprimento dos atos ordinatórios deverá constar a identificação do servidor, o cargo, a 

matrícula, o número da portaria, a data e a assinatura respectiva. 

Art. 5º – O exame das condições da ação fica reservado ao Juiz. 

Art. 6º – Os processos com pedido de liminar ou de antecipação dos efeitos da tutela serão conclusos 

imediatamente ao Gabinete do Juiz após a chegada em Secretaria, e as decisões neles proferidas terão 

cumprimento prioritário. 

Art. 7º – Quando a parte autora requerer a prioridade na tramitação do processo assegurada pelo art. 71 da 

Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), em havendo prova da idade, deverá a Secretaria, independentemente de 

despacho, promover o registro dessa circunstância no Sistema de Acompanhamento Processual bem como em 

local visível nos autos do processo, mediante colocação de etiqueta. 

Capítulo II - Atos ordinatórios em face da petição inicial 

Art. 8º – A Secretaria intimará o autor, por meio de seu advogado, para, no prazo de 10 (dez) dias: 

I – fornecer cópias da petição inicial em número suficiente para citação do(s) réu(s) e/ou litisconsortes; 

II – tratando-se de mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade de órgão da União, Estados, 

Municípios, Autarquias e Fundações Públicas, apresentar cópia da inicial e dos documentos em número 

suficiente para notificação da autoridade impetrada e intimação do representante judicial da entidade a que 

esta esteja vinculada (art. 19 da Lei 10.910/2004, que deu nova redação ao art. 3º da Lei 4.348/64; 

III – subscrever a petição inicial quando verificada a ausência de assinatura; 

IV – recolher as custas judiciais; 

 



JUSTIÇA  FEDERAL  DE 1º GRAU NO MARANHÃO   
Boletim de Serviço- N. 041, de 1º/03/2012.  

  ELABORAÇÃO: SEMAD – Seção de Modernização Administrativa  
    ���� Seja consciente, só imprima se for realmente necessário - Gestão Socioambiental –JF/MA 
 
 

5 

 (Continuação da PORTARIA Nº 001, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2012.) 
 

V – apresentar a procuração conferida ao advogado, ressalvada a hipótese de requerimento expresso pela 

juntada da procuração em 15 dias (art. 37 do CPC); 

VI – indicar o valor da causa; 

VII – fornecer o número de inscrição no CPF e/ou CNPJ do(s) réu(s), quando necessário à prática de qualquer 

ato processual (quebra de sigilo fiscal e bancário, bloqueio de ativos financeiros pelo Sistema BACEN-Jud, etc.); 

VIII – indicar o endereço completo da parte ré. 

Art. 9° – Na hipótese de a ação ser dirigida contra órgão despersonalizado (Ministérios, Tribunal de Contas 

da União, Comandos das Forças Armadas, v.g.), a Secretaria providenciará, desde logo, a intimação da parte 

autora para correta indicação do pólo passivo, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Capítulo III – Atos ordinatórios em face da resposta do réu. 

Art. 12 – Se o réu alegar na contestação qualquer das matérias enumeradas no art. 301 do CPC, a Secretaria 

intimará o autor para manifestação (réplica) no prazo de 10 dias (art. 327 do CPC). 

Parágrafo único – quando da réplica, se apresentados apenas documentos (exceto procuração e/ou cópia 

de acórdãos, decisões e sentenças), o autor será intimado pela Secretaria para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias (art. 398 do CPC). 

Art. 13 – Havendo reconvenção, a Secretaria encaminhara os autos a Distribuição para a devida autuação e, 

após, intimará o autor/reconvindo, por meio do seu advogado, para contestar, ressalvada a hipótese de pedido 

liminar, em que os autos serão imediatamente conclusos ao Gabinete. 

Art. 14 – Apresentada, tempestivamente, exceção de incompetência, a Secretaria, independentemente de 

despacho, providenciará o devido apensamento à ação principal, certificará a suspensão do processo (art. 306 

do CPC) e fará o respectivo registro no Sistema de Acompanhamento Processual, intimando o excepto para 

manifestação no prazo de 10 dias (art. 308 do CPC). 

Art. 15 – Instaurado o incidente de impugnação ao valor da causa por meio de petição autônoma, a 

Secretaria providenciará o devido apensamento à ação principal, intimando em seguida o impugnado para 

manifestação em 5 (cinco) dias, fazendo os autos conclusos para decisão após a resposta ou o transcurso in albis 

do respectivo prazo. 

Capítulo IV- Atos ordinatórios em face da prova 

Art. 16 – Tratando-se de matéria que exija a produção de provas, as partes serão intimadas para, querendo, 

especificarem as provas que pretendem produzir; 

Art. 17 – Apresentada proposta de honorários periciais, serão as partes intimadas para se manifestarem no 

prazo de 5 (cinco) dias; 

Art. 18 - Depois de informado pelo perito a data, hora e local de realização da perícia, a Secretaria 

providenciará a intimação imediata das partes. 

Art. 19 - Vencido o prazo fixado pelo juiz sem que o perito tenha apresentado o laudo, a Secretaria deve 

providenciar sua intimação, da forma mais expedita (fax, telefone, e-mail etc.), para que o faça em 5 (cinco) dias 

ou justifique por escrito o atraso. 

Art. 20 – Apresentado o laudo pelo perito do Juízo, a Secretaria intimará as partes para, no prazo sucessivo 

de 5 (cinco) dias (primeiro a parte autora), se manifestarem e, se quiserem, entregarem os pareceres de seus 

assistentes técnicos (art. 433, parágrafo único, do CPC). 

Capítulo VI- Atos ordinatórios em face de recurso 

Art. 21 – Interposto agravo retido, a Secretaria intimará o agravado para manifestação no prazo de 10 (dez) 

dias. 

Art. 22 – O agravo de instrumento convertido em retido, vindo do TRF1ª Região, terá as peças 

originais/principais trasladadas ao processo principal, dando-se a seguir, vista ao agravado para, querendo 

contra-minutar (Resolução PRESI/CENAG 10 de 14 de junho de 2011). 
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(Continuação da PORTARIA Nº 001, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2012.) 

 

Parágrafo único. O que remanescer dos autos do agravo de instrumento convertido em retido será 

remetido ao arquivo judicial desta Seccional. 

Art. 23 – Os agravos de instrumento apensados aos autos e baixados do TRF1ª Região em atendimento à 

Resolução 600-12 de 13/09/2004, deverão ser encaminhados ao arquivo judicial, com o devido traslado do 

inteiro teor da decisão e da certidão de trânsito em julgado para o processo principal (Resolução PRESI/CENAG 

10 de 14 de junho de 2011). 

Art. 22 – Não sendo comprovado pelo(a) apelante o recolhimento integral das custas (inclusive as relativas a 

despesas de porte de remessa e retorno dos autos), a Secretaria providenciará sua intimação para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, comprove o seu pagamento, sob pena de deserção, ressalvados os casos em que a parte for 

isenta do pagamento de custas (Lei 9.289/96, arts. 4° e 14, II). 

 
Capítulo VII - Atos ordinatórios em face da frustração do ato de citação e intimação. 

 
Art. 23 – Certificada a negativa da diligência citatória ou intimatória, a Secretaria intimará a parte 

interessada para manifestação em 5 (cinco) dias sobre a certidão que atestou a ocorrência. 
§ 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 ou de ausência de manifestação sobre a certidão mencionada no 

caput deste artigo, será a parte interessada intimada para se manifestar apresentando endereço para 
citação/intimação válida, sob pena de extinção do feito. 

Continuação: PORTARIA N.º 01, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2012. 
 

Capítulo VIII – Atos ordinatórios em face do mandato judicial 

Art. 24 – Na hipótese de apresentação de substabelecimento, a Secretaria, após a juntada, deverá fazer o 

respectivo registro no Sistema de Acompanhamento Processual. 

Art. 25 – No caso de renúncia ao mandato judicial, se não houver comprovação de que o mandante foi dela 

cientificado, a Secretaria providenciará sua intimação para regularizar, no prazo de 10 dias, a representação 

processual. 

Art. 26 – Sendo apresentada procuração particular outorgada por pessoa não-alfabetizada, a Secretaria 

intimará o advogado para, no prazo de 10 (dez) dias, sanar a irregularidade, apresentando procuração pública 

(art. 654 do Código Civil). 

Capítulo IX - Da carga e vista dos autos 

Art. 27 – A Secretaria concederá vista fora do Cartório, independentemente de prévia autorização do juiz: 

I – ao advogado habilitado com procuração pelo prazo que lhe competir falar nos autos (art. 40, III, do CPC) 

ou pelo prazo de até 5 dias ( art. 40, II, do CPC); 

II – ao advogado, mesmo sem procuração, de autos arquivados, pelo prazo de até 10 (dez) dias (art. 7º, XVI, 

da Lei 8.906/1994); 

III – ao Ministério Público e ao perito pelo prazo estabelecido em lei ou fixado pelo juiz; 

IV – a estagiário constituído com o advogado, ou com autorização por escrito deste. 

Art. 28 – A vista de autos fora do cartório depende de prévia autorização do juiz quando: 

I – não houver procuração outorgada ao requerente, ressalvada a hipótese do inciso II do artigo anterior; 

II – existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou ocorrendo circunstância relevante 

que justifique a sua permanência no cartório (art. 7º, § 1º, item 2, da Lei 8.906/1994); 

III – o prazo for comum às partes; 

IV – os autos encontrarem-se conclusos para o recebimento de despacho, decisão ou sentença. 
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Art. 29 – Findo o prazo da carga ou da vista, a Secretaria fica autorizada a intimar quem os detenha para 

devolução em 48 (quarenta e oito) horas. 

Art. 30 – A carga/vista dos autos dada aos Procuradores da República (MPF), Advogados da União, 

Procuradores Federais (exceto aos Procuradores da Fazenda Nacional e do INSS), Advogados da Caixa Econômica 

Federal ou pessoa por eles expressamente autorizada, equivalerá à citação e/ou intimação pessoal do último ato 

judicial, bem como de todos os demais atos judiciais anteriores à data da carga. 

Parágrafo único – O prazo para impugnação do ato judicial, oferecimento de resposta ou de embargos será 

contado a partir da data em que os autos forem retirados da Secretaria, devendo as guias de carga serem 

arquivadas em pastas individualizadas. 

Capítulo X – Do expediente do Juízo 

Art. 31 – Uma via do despacho ou decisão que determinar a citação poderá ser utilizada como mandado, na 

qual o servidor registrará tratar-se de mandado, fazendo constar, inclusive, o respectivo número de ordem. 

§ 1° – O(a) Diretor(a) de Secretaria, seu substituto, ou Supervisor de Seção que preparar o expediente 

deverá subscrever a cópia que servirá de mandado, declarando que a subscreve por ordem do juiz. 

§ 2º – O procedimento definido no caput e no parágrafo anterior poderá ser aplicado, no que couber, 

quando da expedição de mandado de intimação e/ou notificação. 

Art. 32 - Ficam autorizados a assinar os documentos abaixo relacionados, além do (a) Diretor (a) de 

Secretaria, Supervisor, Assistente ou servidor que os expedir e, conforme o caso, realizar os atos necessários ao 

integral cumprimento da ordem judicial exarada: 

a) mandado de citação e de intimação; 

b) mandado de pagamento em ação monitória; 

c) mandado de notificação em mandado de segurança, salvo quando estes se dirigirem a membros dos 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário; 

d) termo de abertura e encerramento de volume de autos, o qual deve ser encerrado sempre que estes 

perfizerem 250 folhas; 

e) certidão a pedido verbal, exceto para interposição de recurso; 

f) carta intimatória. 

Art. 33 – Apenas o(a) Diretor(a) de Secretaria ou seu substituto legal assinará os seguintes expedientes: 

a) mandado de penhora e avaliação; 

b) ofício enviado para autoridades administrativas; 

c) memorando para Diretor da Seção Judiciária. 

 

Parágrafo único – Os expedientes relativos a cartas precatórias ou informação sobre andamento de 

processo, ainda que em resposta a ofício subscrito por magistrado, poderão ser assinados pelo(a) Diretor(a) e 

dirigidos ao Secretário Judicial, Diretor de Vara ou de Coordenadoria de Turma. 

 

Art. 34 – É vedado à Secretaria subscrever com exclusividade: 

a) mandados de reintegração, manutenção e imissão de posse, arrombamento, busca e apreensão e em 

demais casos a serem expressamente determinados pelo juiz; 

b) ofício de conversão em renda e alvará para levantamento de depósito; 

c) ofício relativo a indisponibilidade de bens, quebra de sigilo fiscal e bancário; 

d) ofício para liberação ou desbloqueio de valores depositados em conta bancária; 

e) carta precatória; 

f) edital; 
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g) ofício dirigido a outro juiz, a membro de Tribunal ou às demais autoridades constituídas, tais como 

integrantes do Ministério Público, integrantes dos Poderes Legislativo e Executivo, seus secretários ou 

detentores de cargos assemelhados, bem como comandantes de unidades militares das Forças Armadas. 

Art. 35 – caberá ao Supervisor responsável pelo cumprimento dos atos judiciais fiscalizar mensalmente, o 

cumprimento dos mandados e ofícios não devolvidos dentro do prazo, encaminhando relação ao Supervisor da 

Central de Mandados para advertir o oficial de justiça responsável a cumprir o mandado ou justificar o atraso em 

05 (cinco) dias, certificando nos autos no caso de descumprimento, e ainda, reiterar ofícios e demais 

expedientes não atendidos no prazo neles indicados ou quando houver demora superior a 60 dias. 

§ 1º – Os mandados relativos à intimação de audiências deverão estar devolvidos, pelo menos, até 48 

(quarenta e oito) horas úteis antes da data designada; 

§ 2º – No procedimento sumário, não tendo o mandado de citação sido devolvido até 10 (dez) dias antes 

da audiência de conciliação (art. 277 do CPC), a Secretaria comunicará o fato à Central de Mandados para 

advertir o oficial de justiça responsável para cumprir o mandado ou justificar o atraso em 05 (cinco) dias, 

certificando nos autos no caso de descumprimento. 

Art. 36 – No mandado de citação, além das tradicionais advertências, servidor que o expedir fará constar, de 

forma destacada, determinação ao(à) citando(a) para que, quando da apresentação da resposta, traga aos autos 

todo e qualquer registro administrativo que possua, relativo ao objeto do litígio, sob pena de preclusão. 

Art. 37 – Constatada a não-comprovação da publicação do edital no jornal local, quando determinado pelo 

juiz, a Secretaria, independentemente de despacho, intimará a parte interessada para, no prazo de 5 dias, fazer 

a respectiva prova ou justificar a não-publicação. 

Art. 38 – Quando a Secretaria identificar que a qualificação e/ou o endereço do citando ou intimando não 

está suficientemente claro, intimará a parte interessada para completá-lo no prazo de 10 (dez) dias. 

Art. 39 – Ocorrendo erro ou omissão evidente de elemento indispensável na publicação efetuada, far-se-á a 

sua renovação, independentemente de despacho ou de reclamação da parte. 

Art. 40 – No cumprimento dos atos processuais do Juízo, deverá a Secretaria observar que apenas os 

Advogados da União, os Procuradores da Fazenda Nacional (art. 38 da Lei Complementar 73/1993), os 

Procuradores Federais (art. 17 da Lei 10.910/2004), os Defensores Públicos (arts. 44, I, 89, I, e 128, I, da Lei 

Complementar 80/1994) e os membros do Ministério Público (art. 41, IV, da Lei 8.625/1993) fazem jus à 

prerrogativa de intimação pessoal, não se estendendo tal prerrogativa aos Procuradores dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios, salvo exceções previstas em lei (v.g., art. 25 da Lei 6.830/80), sendo válida a intimação 

destes últimos pela publicação do ato na imprensa oficial. 

Art. 41 – Fica a Secretaria autorizada a abrir as correspondências endereçadas ao juízo, desde que não haja 

ressalva de "reservado", "confidencial", ou equivalente. 

Capítulo XI - Das cartas precatórias. 

Art. 42 – Comunicada a falta de recolhimento de custas para o prosseguimento da carta precatória, a parte 

será intimada para, em 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento diretamente no juízo deprecado, comprovando nos 

autos a diligencia efetuada. 

Art. 43 – Transcorrido o prazo fixado para o cumprimento da carta precatória, a Secretaria deverá expedir 

ofício ao Chefe/Diretor de Secretaria do Juízo deprecado solicitando informações. 

§ 1° – Não tendo sido fixado prazo para o cumprimento da carta precatória, a solicitação de informações ao 

juízo deprecado deve ser no prazo de 60 (sessenta) dias. 

 

§ 2° – Sendo reiterado o pedido de informação ao juízo deprecado, e não havendo resposta, tal fato será 

imediatamente comunicado à Corregedoria do respectivo Tribunal, independentemente de despacho. 
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Art. 44 – Expedida carta precatória, o interessado, na pessoa de seu advogado, poderá, mediante 

requerimento verbal, responsabilizar-se pelo encaminhamento da carta ao juízo deprecado, devendo a 

Secretaria lavrar a respectiva certidão. 

§ 1º – A parte interessada deverá, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos, que efetuou a 

distribuição no juízo deprecado. 

§ 2º – Na ausência de comprovação da distribuição, a Secretaria cuidará da expedição de nova carta 

precatória, dando-se ciência à Ordem dos Advogados do Brasil da inércia do advogado. 

Art. 45 – Das solicitações e comunicações encaminhadas pelo juízo deprecado, a parte interessada será 

intimada, independentemente de despacho, para manifestação em 5 (cinco) dias. 

Art. 46 – Quando o endereço para a prática do ato deprecado pertencer a jurisdição diversa, a Secretaria 

remeterá a carta à Comarca, Seção ou Subseção própria, informando ao juízo deprecante (art. 204 do CPC). 

Art. 47 – Retornando a carta precatória sem cumprimento, o interessado será intimado para se manifestar 

no prazo de 5 (cinco) dias. 

Art. 48 – No caso de frustração do ato deprecado em virtude da inconsistência dos dados constantes da 

carta, a Secretaria comunicará por e-mail ou oficio ao juízo deprecante, solicitando a correção das informações. 

Parágrafo único – Não havendo resposta em até 15 (quinze) dias, independentemente de despacho, a 

precatória será devolvida à origem, mediante termo de remessa, dispensando-se a expedição de ofício, e com a 

devida baixa na distribuição. 

Capítulo XII Disposições finais 

Art. 49 – Nas ações relativas a imóveis, movidas contra a Caixa Econômica Federal e/ou Empresa Gestora de 

Ativos (EMGEA), caso a parte autora manifeste interesse em negociar com a(s) ré(s), a Secretaria requisitará ao 

setor competente da CEF, via correio eletrônico, informações, no prazo de 3 (três) dias, acerca da possibilidade 

de apresentação de proposta de acordo, juntando nos autos a respectiva resposta, na hipótese de esta ser 

favorável, após o que, os autos devem ser conclusos para designação de audiência de conciliação. 

Parágrafo único – Deverá a Secretaria, quando da intimação da parte autora, orientá-la a procurar o setor 

competente da CEF antes da audiência, para entabular as primeiras negociações. 

Art. 50 – Requerendo a parte autora desistência da ação após a citação, a Secretaria, independentemente 

de despacho, intimará a parte ré para se manifestar, nos termos do art. 267, § 4º, do CPC. Não tendo ocorrido 

ainda a citação, os autos deverão ser conclusos para sentença imediatamente. 

Parágrafo único – Tratando-se de desistência de mandado de segurança, os autos serão imediatamente 

conclusos para o recebimento de sentença. 

Art. 51 - Nos casos de extinção do processo por desistência da ação ou indeferimento da petição inicial, os 

documentos que a acompanham, exceto a procuração, poderão ser desentranhados mediante requerimento 

verbal do advogado da parte autora e certidão nos autos. 

Art. 52 - Concedida suspensão do processo e decorrido o prazo definido pela lei ou pelo juiz, os autos 

deverão ser conclusos. 

Art. 53 - Independe de despacho a concessão da suspensão do processo se requerida conjuntamente pelas 

partes pelo prazo máximo de 6 (seis) meses (art. 265, § 3º, do CPC). 

Art. 54 – Antes da conclusão dos autos ao Gabinete para o recebimento de sentença, a Secretaria deve 

providenciar a juntada de todas as petições e expedientes pendentes. 

§ 1° - No caso de ação cautelar preparatória, e na hipótese de ter sido ajuizada a ação principal, a Secretaria 

colocará etiqueta no termo de autuação ou certidão, indicando o número da ação principal e a data do seu 

ajuizamento. 
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§ 2° - Tendo sido deferida a medida cautelar em sede liminar, ainda que em parte ou em sede de recurso, e 

não tendo sido ajuizada a ação principal, a Secretaria certificará este fato ao fazer a conclusão dos autos para 

sentença. 

§ 3º - Após a conclusão dos autos, todas as petições relativas ao processo serão encaminhadas ao Gabinete, 

devendo ser juntadas apenas aquelas que, de alguma forma, possam influenciar o julgamento, sendo vedada, 

por exemplo, a imediata juntada de petição apresentando procuração, substabelecimento, cópia de acórdão, 

decisão ou sentença, que informe mudança de endereço ou requerendo preferência no julgamento do processo. 

§ 4° - As petições mencionadas na segunda parte do parágrafo anterior serão juntadas e baixadas no 

Sistema de Acompanhamento Processual após a sentença, despacho ou decisão do juiz, devendo constar no 

Sistema Oracle, no campo “observação” a data da efetiva juntada. 

Art. 55 – Nos processos que tramitam em caráter sigiloso ou segredo de justiça, deverá a Secretaria 

observar as normas constantes da Resolução 589/2007 do Conselho da Justiça Federal, ou outro ato que venha a 

substituí-la. 

Art. 56 – Deverá a Secretaria providenciar a troca das capas dos processos que se encontrem em mal estado 

de conservação. 

 Art. 57 – Após o desentranhamento das peças de carta precatória que devam ser juntadas aos processos, as 

capas e demais peças serão encaminhadas ao setor responsável pelo descarte. 

Art. 58 – Os servidores e estagiários da Vara somente fornecerão aos interessados informações sobre o 

andamento dos processos, sendo terminantemente vedada a prestação de quaisquer tipos de orientação, 

inclusive de natureza processual, ou qualquer forma de aconselhamento a advogados, estagiários e ao público 

em geral, sob pena de serem tomadas providências administrativas de caráter funcional.  

Art. 59. Surgindo situação de fato não prevista expressamente nesta Portaria, mas que invoque igual razão 

ou sentido de um dos seus dispositivos fica autorizada a aplicação analógica e a interpretação extensiva. 

Art. 60. Havendo dúvida do servidor quanto à adequação das normas constantes desta Portaria em relação 

a quaisquer situações de fato, ou havendo juntada de petição argüindo questão afeta a esta Portaria, os autos 

deverão ser conclusos ao Juiz Federal competente. 

Art. 61. O Juiz Federal competente poderá revisar a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento do 

interessado, os atos ordinatórios constantes desta Portaria. 

Art. 62. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da Seção Judiciária do 

Maranhão, devendo seu conteúdo ser disponibilizado no site www.ma.trf1.jus.br, publicado no Diário de Justiça 

do Estado, encaminhando-se cópia, ainda, para a Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 1ª Região, Procuradoria da República no Estado do Maranhão, 

Procuradoria da União (AGU), Procuradoria da Fazenda 

Nacional, Procuradoria do INSS, Procuradoria Federal Especializada, Escritório Jurídico da Caixa Econômica 

Federal, Procuradoria do Estado do Maranhão, Procuradoria do Município de São Luís e quaisquer outros órgãos 

eventualmente interessados, ficando revogadas as portarias anteriormente expedidas por este Juízo, que tratem 

da mesma matéria. 

São Luís, 29 de fevereiro de 2012. 

CLODOMIR SEBASTIÃO REIS        

Juiz Federal           
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ANEXO À PORTARIA Nº 001, /3ª VARA FEDERAL, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2012. 

 
ATO DE SECRETARIA     

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Luís, ______/______/2007. 
 
 

TELMA DE FÁTIMA SANTOS MAGALHÃES 

Diretora de Secretaria 
 

 
 
 
 
 

 

TÉRMINO DESTA EDIÇÃO  

 
 
 
 
 

EM FACE DA PETIÇÃO INICIAL 
( ) Fica a parte autora intimada para, em 10 (dez) dias, fornecer cópias da inicial em número suficiente para citação do(s) réu(s) 
e/ou litisconsortes.  
( ) Fica o(a) impetrante intimado(a) para, em 10 (dez) dias, apresentar cópia da inicial e dos documentos suficientes para 
notificação da autoridade impetrada e intimação do representante judicial da entidade a que esta esteja vinculada.   
( ) Fica o(a) advogado(a) da parte autora intimado para, em 10 (dez) dias, subscrever a petição inicial. 
( ) Fica a parte autora intimada para, em 10 (dez) dias, recolher as custas judiciais.  
( ) Fica a parte autora intimada para, em 10 (dez) dias, apresentar a procuração conferida ao advogado. 
( ) Fica a parte autora intimada para, em 10 (dez) dias, indicar o valor da causa. 
( ) Fica a parte autora intimada para, em 10 (dez) dias, fornecer o número de inscrição no CPF e/ou CNPJ do(s) réu(s). 
( ) Fica a parte autora intimada para, em 10 (dez) dias, fornecer o endereço completo do(a) ré(u). 
( ) Fica a parte autora  intimada para, em 10 (dez) dias, indicar corretamente o pólo passivo da demanda. 

EM FACE DA RESPOSTA DO RÉU 
( ) Fica a parte autora intimada para, em 10 (dez) dias, manifestar-se sobre as preliminares da  contestação  e/ou documentos de fl. 
_________. 
( ) Encaminhem-se os autos à Distribuição para a devida autuação da reconvenção. 
( ) Fica a parte autora/reconvinda intimada para apresentar contestação. 
( ) Apensem-se a presente Exceção de Incompetência aos autos da ação principal, suspendendo-se o processo.  
( ) Fica o(a) excepto(a) intimado(a) para, em 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a exceção de incompetência. 
( ) Apensem-se a presente Impugnação ao Valor da Causa ao processo principal, ficando o impugnado intimado para, em 5 (cinco) 
dias, manifestar-se. 

EM FACE DA PROVA 
( ) Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir indicando, com objetividade, os fatos a serem demonstrados. 
( ) Ficam as partes intimadas para, em 5 (cinco) dias, se manifestarem sobre a proposta de honorários de fls. ____. 
( ) Fica a parte ____intimada para, em 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o(s) documento(s) de fls ___. 
( ) Ficam as partes intimadas que a perícia será realizada no dia ___/___/___, às ___h___min, no seguinte 
endereço:___________________________________________________________. 
( ) Ficam as partes intimadas para, no prazo comum de 10 (dez) dias, se manifestarem sobre o laudo pericial e, se quiserem, 
entregarem os pareceres de seus assistentes técnicos. 

EM FACE DA FRUSTRAÇÃO DO ATO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 
(  ) Fica a parte Autora intimada para, em 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a certidão de fls.____. 
( ) Ante a informação de fls. _____, fica determinada a expedição de novo mandado. 
(  ) Fica a parte autora intimada para, em 5 (cinco) dias, apresentar endereço para citação/intimação válida. 

EM FACE DO MANDATO JUDICIAL 
( ) Fica a parte autora intimada para, em 10 (dez) dias, regularizar sua  representação processual. 
( ) Fica o(a) advogado(a) da parte autora intimado(a) para, em 10 (dez) dias, apresentar procuração pública. 

EM FACE DA CARTA PRECATÓRIA 
( ) Fica a parte __________ intimada para, em 5 (cinco) dias, providenciar o pagamento das custas diretamente no juízo deprecado. 
 ( ) Fica determinada a remessa da carta precatória à Comarca/Subseção de _____________. 
(  ) Fica a parte ___________ intimada para, em 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o não-cumprimento da carta precatória. 

EM FACE DO RECURSO 
( ) Fica o(a) agravado(a) intimado(a) para, em 10 (dez) dias, manifestar-se sobre o agravo retido de fls.______.  
(  ) Traslade-se as peças originais/principais do Agravo de Instrumento convertido em Retido, ao processo principal, ficando o 
agravado intimado para, querendo, contraminutar.  
( ) Fica o(a) recorrente intimado(a) para, em 5 (cinco) dias, comprovar o preparo do recurso. 

OUTRAS SITUAÇÕES 
(  ) ____________________________________________________________________ 
São Luís/MA, 29 de fevereiro de 2012. 

Telma de Fátima Santos Magalhães 

(Matrícula 5103)  

Em conformidade com a Portaria n. 001/2012/3ª Vara/JF/MA, e nos termos do artigo 93, XIV,                          
da Constituição Federal de 1988, do artigo 162, § 4º, do Código de Processo Civil:  

 


