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PORTARIA Nº 02, de 10 de janeiro de 2011  

 
O DOUTOR NEIAN MILHOMEM CRUZ , MM. Juiz Federal da Vara Única de Bacabal, no uso das atribuições legais: 

CONSIDERANDO 
 
o número de petições e documentos que são trazidos diariamente para despacho sem qualquer conteúdo decisório; 
 
a necessidade de se agilizar a prática de atos processuais, a fim de que a prestação jurisdicional seja entregue com celeridade e rapidez; 
 
que o § 4º do artigo 162 do Código de Processo Civil, com a redação modificada pela Lei nº 8.952/94, dispõe que “os atos ordinatórios, como a 
juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo Juiz, quando 
necessário”; 
 
que providências dessa natureza foram adotadas por outros Magistrados, produzindo resultados satisfatórios aos serviços cartorários e, 
principalmente, ao jurisdicionado; 
 
ainda, a necessidade de serem agilizados e desburocratizados os serviços cartorários; 
 
o interesse dos serviços deste Juízo. 

RESOLVE ESTIPULAR:  

Art. 1º  – Incumbe a todos os servidores lotados na Secretaria desta Vara, independentemente de ordem ou despacho judicial: 

I – manter os processos em bom estado de conservação , providenciando a troca de suas capas, sempre que essa providência se mostrar 
necessária; 

II – formar novos volumes , quando os anteriores atingirem 200 (duzentas) folhas, cuidando para que não haja interrupção na seqüência das peças 
juntadas e da numeração e, bem ainda, para que seja lavrado em todos os volumes os respectivos termos de encerramento e abertura, bem como 
anotada a numeração de ordem; 

III – retificar os termos da autuação  uma vez detectado erro ou determinada a inclusão ou a exclusão de parte no pólo ativo ou passivo da ação; 

IV – efetivar a retificação  de dados básicos do processo, como alteração da classe processual, quando manifesto  o equívoco;  

V – juntar aos autos  procurações e substabelecimentos; guias de depósitos ou de custas; cópias de alvarás de levantamento; cópias de cartas 
precatórias expedidas; ofícios expedidos ou recebidos; laudos periciais; rol de testemunhas ou de quesitos; manifestações das partes; avisos de 
recebimento (AR’s), tão logo devolvidos; cartas precatórias devolvidas integralmente cumpridas, inutilizando a última capa e cópias de peças que já 
se encontrem nos autos e de nenhuma importância ao processo, exceto documentos originais; 

VI – promover o cálculo de custas complementares e a atualização de débitos, quando possível, mesmo a pedido verbal. Não sendo isso possível, 
deverá automaticamente remeter os autos à contadoria ou ao credor, conforme a hipótese; 

VII – promover a fotocópia e o traslado  para os autos principais de sentenças proferidas em autos apensos, informando seu trânsito em julgado; 
efetuar o desapensamento e arquivamento desses, nos termos da Instrução Normativa nº 8 da Corregedoria do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região;  
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VIII – promover a juntada de cópia de documentos enviados pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região ou de Turma Recursal fac-simile, 
certificando a data do recebimento; 

IX – promover a intimação da parte, em balcão , quando seu procurador solicitar vista dos autos que se encontrem com intimação ordenada, 
aguardando remessa e publicação no Órgão Oficial. Alcançada a finalidade do ato, deverá ser promovido o andamento subsequente, 
desconsiderando-se a publicação ordenada; 

X – confeccionar  guias  para depósito ou recolhimento de débito; 

XI – anotar  substabelecimento  e renúncia de mandato , adequadamente realizados na forma estabelecida pelo Código de Processo Civil. Na 
hipótese de renúncia de apenas um dos procuradores constituídos, deverá, simplesmente, promover a exclusão de seu nome dos autos, 
prosseguindo o processo com a intimação de um dos remanescentes; 

XII – certificar  o trânsito em julgado de sentença; a falta de contestação; o adequado preparo de recurso; a publicação dos atos judiciais e de editais; 
a juntada de documentos ou petições; certificar, ainda, a conferência da numeração das folhas e a regularidade dos termos e atos do processo, 
antes da remessa à Superior Instância, no caso da interposição de recurso; certificar, por fim, em petições e documentos desentranhados, o 
número do processo, nos quais se encontravam juntados. Toda certidão aposta em processos, documentos, peti ções deverá ser, 
obrigatoriamente, firmada por aquele que a confecci onar ; 

XIII – promover a publicação dos atos processuais de forma  resumida ; 

XIV – remeter processos ao arquivo , quando expressamente determinada sua remessa em sentença, após certificado seu trânsito em julgado, 
desde que nada tenha sido requerido pelas partes;  

XV – promover a cobrança de cartas precatórias  expedidas, mediante todos os meios disponíveis, elaborando quadros informativos da data e 
meio de comunicação utilizado, bem como da resposta obtida. Para tanto, deverá utilizar-se, preferencial e respectivamente, dos seguintes meios: e-
mail, telefone, fac simile. Não obtendo êxito na cobrança deverá elaborar ofício com idêntica finalidade a ser firmado pelo juiz da Vara; 

XVI – inutilizar  folhas e espaços em branco havidos nos processos, mediante carimbo próprio; 

XVII – evitar  deixar espaços maiores do que o necessário para a assinatura do juiz, após o texto do documento, nos mandados e cartas 
expedidas;  

XVIII – evitar rasuras e anotações de “sem efeito” , sendo que estas últimas deverão ser obrigatoriamente autenticadas com a assinatura de 
quem tiver praticado o ato; 

XIX – abster-se de lançar termos , no verso de documentos e mandados, utilizando-se de folha avulsa, caso necessário, com a inutilização 
dos espaços em branco; 

XX – promover , quando determinado o desentranhamento de documentos e ou petições, a sua substituição por uma folha em branco , na 
qual será certificada a prática do ato, identificando-se as folhas retiradas e confeccionado recibo da entrega, que será firmado por quem os 
receber; 

XXI – certificar  o recebimento de petição idêntica  a uma anteriormente protocolada, promovendo a intimação de seu subscritor para vir 
buscá-la, sob pena de destruição ; 

XXII – encaminhar  ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região ou à Turma Recursal petições relativas a processos que se encontrem em grau 
de recurso, promovendo o lançamento adequado no sistema de acompanhamento processual; 

XXIII – intimar  o subscritor de petição referente a processos arquivados,com baixa, para vir buscá-la, sob pena de destruição, salvo se 
acompanhadas do pedido de desarquivamento dos autos. 

XXIV – identificar  os processos que tenham prioridade de tramitação  reconhecida pela juiz da Vara, na forma da lei, afixando a etiqueta 
própria na capa e garantindo a celeridade necessária em seu andamento; 

XXV – marcar , por meio de etiqueta adesiva ou carimbo com a expressão “Justiça Gratuita”, os processos em que forem concedidos ao autor 
ou ao réu os benefícios da assistência judiciária (Lei nº 1.060/50) ou da justiça gratuita (Lei nº 9.289/96); 

XXVI – anotar  na autuação, através de etiqueta adesiva ou carimbo, a presença de curador especial ou do MPF; 

XXVII – receber  peças transmitidas por fac símile , acostando-as à contra-capa dos autos aos quais se referem; certificar  a data e horário do 
recebimento; promover  a juntada dos originais aos autos, certificando sobre a observância aos prazos fixados pela Lei 9.800/99; 

XXVIII – reunir  em papel tamanho A-4, colando ou grampeando no máximo 05 (cinco) por folha, documentos de dimensões reduzidas, tais 
como, contas de água, luz, telefone, juntados isoladamente por qualquer das partes. 
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Art. 2º – Ao Diretor da Secretaria desta Subseção, ou ao seu substituto legal, compete diligenciar e tomar as providências cabíveis, para que não 
haja interrupções no andamento processual. Incumbe-lhe, dentre outras: 

I – garantir o fiel cumprimento desta Portaria ; 

II – assinar  mandados, cartas de citação e intimação, salvo quando houver menção a pena restritiva de direitos ou privativa de liberdade, além de 
ofícios de caráter geral, mencionando, sempre, que o faz em cumprimento a determinação judicial;  

III – confeccionar, conferir e firmar alvarás de levantamento, antes de remetê-los ao magistrado, para assinatura ; 

IV – solicitar informações  sobre o cumprimento de carta precatória, quando ultrapassado o prazo de 60 (sessenta) dias da expedição, se outro não 
houver sido fixado; 

V – supervisionar e orientar  a cobrança de carta precatória por e-mail, telefone ou fac símile, pelos servidores designados para cumprir a tarefa; 

VI – providenciar a remessa, pelo menos 02 (duas) vezes na semana, dos mandados  à Central, diligenciando para que sejam devolvidos em 
tempo hábil à realização dos atos processuais ou decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias; 

VII – reiterar, por duas vezes, ofícios expedidos há mais de 30 (trinta) dias, caso não especificado prazo inferior para cumprimento, certificando, 
após, a eventual falta de cumprimento para a imediata conclusão ao juiz que tomará as providências que entender necessárias; 

VII – verificar , 05 (cinco) dias antes das audiências designadas, a efetiva realização das intimações determinadas, providenciando, se for o caso, a 
devolução dos mandados ou a expedição de fac-simile ou telegrama ao juízo deprecante a fim de obter informações para realização da diligência; 

IX – autenticar  cópias de processos em curso providenciadas pelos interessados; 

X – fornecer certidões  de qualquer ato ou termo do processo dentro do prazo que fixar, observando a maior brevidade possível e considerando o 
serviço afeto à Secretaria da Vara; 

XI – promover a cobrança de autos  retirados, seja por uma das partes, seja por peritos, e não devolvidos no prazo fixado; 

XII – coordenar a retificação  de dados básicos do processo, como alteração da classe processual, objeto e nome das partes, quando manifesto  o 
equívoco, cuja efetivação deverá ser promovida somente pelos servidores previamente cadastrados; 

XIII – supervisionar  o fornecimento de número de conta corrente às partes interessadas no depósito para fins de suspensão do crédito tributário; 

XIV – enviar  correspondência à parte beneficiada, quando pessoa física, da expedição de alvará para levantamento de valores depositados em 
juízo, principalmente se decorrente do pagamento de precatório ou RPV. No cumprimento desta obrigação deverá ser considerado o endereço 
residencial informado na qualificação da parte. 

Parágrafo único  – Permanecerão sendo assinados pelo juiz federal da Vara, titular ou substituto, conforme vinculação, as cartas precatórias e 
rogatórias, bem como os ofícios dirigidos a membros do Poder Judiciário, Executivo e Legislativo, Ministros e Secretários de Estado e aqueles 
endereçados a autoridades que recebam igual tratamento protocolar neste Estado e nas demais unidades da Federação. Igualmente, serão 
assinados, exclusivamente, pelo juiz os ofícios para conversão em renda de depósitos judiciais à disposição desta Vara Federal, os ofícios, telex e 
fax de constrição e liberação de bens e pessoas, os alvarás de soltura, os mandados e contramandados de prisão. 

Art. 3º  - Independerão de despacho judicial as seguintes intimações e atos, os quais deverão ser efetivados sob direta e pessoal 
responsabilidade do Diretor de Secretaria: 

I – intimação da parte para apresentar cópia de petição ou documento para compor contrafé ou, ainda, para pagamento de custas ou despesas 
de diligência necessária à efetivação de ato judicial; 

II – intimação, por mandado, das partes e das testemunhas para audiência designada, destas últimas, quando ofertado rol tempestivamente; 

III – intimação das partes para ciência de carta precatória devolvida ao juízo; 

IV – intimação dos interessados para ciência de resposta aos ofícios expedidos nos autos, quando for o caso; 

V – intimação da parte adversa no caso de protocolo de pedido de levantamento de depósito e outros assemelhados ou da juntada de novos 
documentos aos autos; 

VI – intimação das partes para se manifestarem sobre proposta de honorários de perito e laudos periciais; 

VII - intimação das partes sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, para que requeiram o que lhes aprouver; 
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VIII - intimação do Ministério Público Federal, quando a lei processual assim o determinar; 

IX – intimação do advogado para promover a assinatura de petição apócrifa; 

X – intimação ou cientificação do teor de ofícios juntados, oriundos de juízos deprecados, comunicando data de audiência de inquirição de 
testemunhas, a designação ou a realização de leilões ou praças, ou, ainda, solicitando providências; 

XI – intimação da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias informar se deseja renunciar ao valor que ultrapassar ao teto imposto pela Lei 
nº 10.259/2001. 

XI – desarquivamento e vista de autos de processos pelo prazo de 05 (cinco) dias, requerido por advogados constituídos por qualquer das 
partes, pagas as custas porventura devidas, e o rearquivamento, em seguida, se nada requerido; 

XIII – formação de autos suplementares para a juntada de guias de depósito. 

XIV – intimação do credor para se manifestar sobre o prosseguimento do feito; 

XV – intimação do perito, pelo meio mais célere, para se manifestar sobre pedidos de esclarecimentos ou quesitos suplementares formulados 
após a entrega do laudo. 

XVI – intimação das partes, nas hipóteses cabíveis, para se manifestarem acerca da contestação juntada e especificarem provas que 
pretendam produzir; 

XVII – abertura de vistas à parte adversa quando protocolado pedido de desentranhamento de guias equivocadamente juntadas em autos 
suplementares ou estorno de importâncias recolhidas; 

XVIII – intimação do advogado para retornar à Secretaria, em 24 horas, autos de processo não devolvidos no prazo legal ou fixado. Não 
havendo atendimento, deverá esse fato ser, imediatamente, comunicado ao juiz federal, titular ou substituto, ao qual o processo for vinculado, 
para que sejam tomadas as medidas coercitivas cabíveis; 

XIX – desentranhamento de documentos  de autos de processos findos, exceto procuração, desde que formulado por advogado constituído 
pela parte requerente e mediante recibo, devendo, ainda, tudo ser devidamente certificado. Se o interessado no desentranhamento, depois de 
expressamente intimado, não comparecer à Secretaria para retirar os documentos, certificado nos autos, deverão estes ser arquivados em 
pasta própria para ulterior remessa ao arquivo judicial. 

Art. 4º  – Ao Diretor de Secretaria e aos Supervisores de área competirá a orientação e a supervisão de seus pares, estagiários e prestadores de 
serviço voluntário, zelando para que o trâmite processual seja o mais célere possível; para que os prazos fixados em lei e nesta Portaria sejam 
observados; e, bem ainda, para que a informação constante dos registros do sistema de acompanhamento processual correspondam, exatamente, à 
realidade dos fatos, sem escamoteamentos ou subterfúgios.  

Art. 5º  – Decorrido o prazo deferido para a retirada de quaisquer petições não juntadas a processos, a Secretaria da Vara providenciará o seu 
arquivamento provisório em local apropriado por um prazo de 06 (seis) meses, findo o qual promoverá a sua destruição. 

§ 1º - Petições não juntadas somente serão destruídas pela Secretaria da Vara após ser elaborado relatório que indique seus dados essenciais 
(número do processo, partes, teor da peça e data do protocolo); 

§ 2º - Em hipótese alguma haverá a destruição de documentos que acompanharam petições destruídas, os quais deverão permanecer sob a 
guarda da Secretaria da Vara. 

Art. 6º  – Deverá a Secretaria, por intermédio de seu Diretor, estabelecer contato com os órgãos beneficiários de intimação pessoal a fim de 
sistematizar, de forma harmônica e periódica, a remessa e a devolução dos respectivos autos. 
 
Art. 7º  – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

 

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

Bacabal, 10 de janeiro de 2011. 
 

Portaria assinada pelo Exmo. Sr. Dr. Neian Milhomem Cruz, Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Bacabal 
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