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RRooddrriiggoo  PPiinnhheeiirroo  ddoo  NNaasscciimmeennttoo..    

JUSTIÇA 

FEDERAL 

SJMA 
 

 
4ª VARA FEDERAL 

PORTARIAS 
 

PORTARIA N. 001, DE 07 DE JANEIRO DE 2015 
Estabelece procedimentos a serem observados para os 
bloqueios, desbloqueios e transferências de valores bloqueados 
e delega à Secretaria da 4ª Vara atos sem conteúdo decisório 
relativos a esses procedimentos 

A Juíza Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições, em 
especial ao disposto no art. 162, § 4º, do Código de Processo Civil, e 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 32, inciso I, da Lei n. 6.830/80 (Lei de execução fiscal), que 
determina que os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente efetuados na Caixa 
Econômica Federal, quando relacionados a execução fiscal proposta pela União ou suas autarquias; 

CONSIDERANDO que a Caixa Econômica Federal possui agência localizada nas dependências da 
Justiça Federal (agência Justiça Federal, prefixo 3960); 

CONSIDERANDO o disposto nas Leis n. 9.703/98 e 12.099/2009, que determinam que os 
depósitos judiciais e extrajudiciais relativos à União, fundos públicos, autarquias, fundações públicas e 
demais entidades federais integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social submeter-se-ão 
aos procedimentos previstos naquelas normas; 

RESOLVE: 
Art. 1º DETERMINAR à Secretaria da 4ª Vara que, antes da conclusão para apreciação dos 

pedidos de bloqueio de valores, proceda à intimação do exeqüente para, no prazo de 5 dias: 
I) manifestar-se acerca de: 
a) inexistência de saldo devedor em demonstrativo da dívida; 
b) indicação / nomeação de bem à penhora; 
c) penhora; 
d) pagamento da dívida noticiado; 
e) parcelamento da dívida noticiado e informar data de adesão e de eventual rescisão; 
f) valor depositado em juízo; 
g) valor bloqueado; 
h) exceção de pré-executividade; 
II) apresentar valor atualizado da dívida (considerando eventuais processos reunidos); 
III)  dizer se tem interesse na reunião de execuções fiscais propostas contra o mesmo devedor, 
prevista no art. 28 da Lei n. 6.830/80, e, nessa hipótese, apresentar valor unificado da dívida; 
IV) Informar número de CPF/CNPJ da parte; 
Art. 2º DETERMINAR à Secretaria da 4ª Vara que, após o bloqueio de valores: 
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I) Proceda ao desbloqueio, quando forem insuficientes para absorver o pagamento das custas 
processuais (art. 659, § 2º, do CPC), as quais, de acordo com a Lei n. 9.289/96, correspondem a 1% do 
valor da causa, até o limite de 1.800 UFIR; 

II) Proceda também ao desbloqueio de valores que excederem o valor da ordem judicial (valor da 
dívida); 
III) Considerando que o sistema de bloqueio através do sistema BACENJUD ainda se encontra em 
situação de imperfeição, por não dispor de dispositivo que impeça o bloqueio de valores 
impenhoráveis, deve ser efetuado o desbloqueio de imediato e de ofício, se houver comprovantes 
nos autos, independentemente de requerimento, dos: vencimentos, subsídios, soldos, salários, 
remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, desde que 
comprovado que o montante bloqueado é compatível com os recebidos a esses títulos, bem como 
da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos (art. 649, 
inciso X, do CPC); após a manifestação do exequente, também devem ser desbloqueados: 
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua 
família, ganhos do trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal, seguro de vida (art. 
649 do CPC), recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em 
educação saúde e assistência social; 
IV) Após o decurso do prazo de 30 dias da realização do bloqueio (prazo considerado razoável pela 
experiência para aguardar eventuais pedidos de desbloqueio de valores impenhoráveis), proceda 
à transferência do valor bloqueado para conta de depósito judicial, vinculada ao respectivo 
processo, na agência da Justiça Federal da Caixa Econômica Federal. 
Parágrafo Primeiro. Considerando que, para a transferência de valores bloqueados para conta de 
depósito judicial (inciso IV), a referida conta deve ser aberta, as informações necessárias devem 
ser prestadas pela Vara – inclusive o tipo de depósito judicial e o código da receita – utilizando-se 
as informações dos exeqüentes contidas nos próprios autos, assim como aquelas arquivadas na 
Vara, em resposta às consultas feitas a estes. 
Parágrafo Segundo. Considerando que, embora as ordens de transferência de valores sejam 
registradas eletronicamente no sistema BACEN JUD, ocasionalmente os bancos depositários não 
conseguem efetuá-la através desse sistema, a abertura da conta de depósito judicial pode ser 
solicitada diretamente à agência da CEF, sempre que necessário. 

Art. 3º DETERMINAR à Secretaria da 4ª Vara que, após a confirmação da transferência 
de valor bloqueado e a informação do número da conta de depósito judicial aberta na Caixa 
Econômica, proceda à intimação do executado na pessoa do advogado (publicação), se o tiver, ou, 
caso contrário, pessoalmente (mandado), acerca da decisão que determinou o bloqueio de valores 
e da realização da penhora on-line. 

Parágrafo Primeiro. Tratando-se de execução fiscal, deve ser intimado também do prazo de 
que dispõe para opor embargos à execução (art. 16 da Lei n. 6.830/80). 

Parágrafo Segundo. Tratando-se de cumprimento de sentença, deve ser intimado também do 
prazo de que dispõe para oferecer impugnação (art. 475-J, § 1º, do CPC). 

Parágrafo Terceiro. Tratando-se de pessoa física, deve ser também intimado para comprovar 
se foram bloqueados valores impenhoráveis, como salário, pensão, proventos ou caderneta de 
poupança até o limite de 40 salários mínimos. 

Art. 4º DETERMINAR à Secretaria da 4ª Vara que, decorrido in albis o prazo para impugnação 
/ embargos, proceda à intimação do exeqüente para requerer, no prazo de cinco dias, o que 
entender devido, inclusive indicando a forma para recebimento do valor depositado e informando 
o código para conversão em renda ou os dados da conta para a qual devem ser transferidos os 
valores bloqueados. 

Art. 5º DETERMINAR à Secretaria da 4ª Vara que, se, após a transferência do valor bloqueado 
para conta de depósito judicial, houver determinação para desbloqueio do referido valor, deverá 
ser expedido alvará de levantamento. 

Art. 6º DETERMINAR à Secretaria da 4ª Vara que deverão ser prestadas e solicitadas as 
informações necessárias para concretização de bloqueios e transferências de valores bloqueados; 

Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, REVOGANDO os dispositivos 
correspondentes a BLOQUEIO DE VALORES existentes na Portaria n. 018/4ª VARA/JF/MA, de 
19.05.2009. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Clemência Maria Almada Lima de Angelo 
Juíza Federal 
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COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA 

SJ/MA 

                                   PORTARIAS 
 

CORDENAÇÃO DO NÚCLEO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
MARANHÃO – NUCOD/SJMA.  
PORTARIA CONJUNTA Nº 001 JEF CIVEL – MA, DE 19 DE JANEIRO DE 2015.    
O JUIZ FEDERAL MÁRCIO SÁ ARAÚJO, CORDENADOR DO NÚCLEO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 
FEDERAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO – NUCOD/SJMA, no uso de suas atribuições 
legais, e 

CONSIDERANDO,  
a) a nova regulamentação do Conselho da Justiça Federal a que alude a Resolução/CJF nº. 305, 

de 07/10/2014, especialmente a Tabela V, do anexo único, relativa ao pagamento dos honorários 
aos profissionais que exercem os serviços de assistência judiciária gratuita; 

b) o significativo volume de ações de competência dos juizados que requerem a designação de 
perícias judiciais; 

c) a recusa dos peritos assistentes sociais em realizar perícias nas áreas rurais de difícil acesso, 
à vista do insuficiente ressarcimento às despesas de transporte somado às dificuldades 
enfrentadas durante a locomoção; 

d) a necessidade de fixar valores para a realização de pericias sócio-econômicas, conforme a 
distância entre a sede do Juizado Especial Federal de São Luís - MA e os municípios jurisdicionados 
e de se adotar medidas que primem pela boa execução das atividades do Poder Judiciário, em 
observância aos princípios da proibição do locupletamento e da continuidade dos serviços 
públicos, sem olvidar a legislação pertinente à despesa pública; e 

d) que o último reajuste das perícias judiciais nesta seccional ocorreu em abril de 2011;  
RESOLVE:     
Art. 1º - Fixar no âmbito dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Maranhão os 

valores de R$ 170,00 (cento e setenta reais) para perícia médica e socioeconômica o valor de R$ 
180,00 (cento oitenta reais), zona urbana, capital e de R$ 200,00 (duzentos reais), zona rural, 
interior, de difícil acesso. 

Art. 2º. Eventuais acréscimos dos valores fixados na Tabela V, Anexo Único, dependerão de 
justificativa do perito e da assistente social dirigidas ao Juiz do processo, observada a regra do 
parágrafo único, do artigo 28º, da Resolução nº CJF-RES-2014/0005; 

Art. 3º - Ficam ratificadas todas as perícias já designadas com base na Resolução nº 558/2007, 
do Conselho Nacional de Justiça Federal, nos valores de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) 
perícias médicas e R$ 170,00 (cento e setenta reais) perícias socioeconômicas, até a data desta 
Portaria;  

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação; 
Publicar, registrar e comunicar à COGER. 
São Luís, 19 de janeiro de 2015.   

MÁRCIO SÁ ARAÚJO 
Juiz Federal da 12ª Vara/JEF 
Coordenador do Núcleo dos Juizados Especiais Federais da SJMA 
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