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I – ATOS DA DIREÇÃO DO NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS 
 
1. Portarias  

 
PORTARIA/NUCRE Nº 122, DE 05 DE MARÇO DE 2012. 
O DIRETOR DO NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS, DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA, no uso 
de suas atribuições legais, e considerando o que consta no Ofício Conjunto Nº 08/2012-GABJU/14ª VARA, da 
Juíza Federal Substituta da 16ª Vara, no exercício da titularidade da 14ª Vara e da Juíza Federal Substituta da 14ª 
Vara, RESOLVE: I - DESIGNAR, nos termos do art. 15, § 4º da Lei n° 8.112, de 11/12/1990, com a redação dada 
pela Lei n° 9.527, de 10/12/1997, c/c as Resoluções nºs 03/2008 do CJF e de nº 05/1999, alterada pela 
Resolução/PRESI Nº. 600-08, de 13/03/2009, do TRF - 1ª Região, os servidores: a) GUSTAVO BRITO DE ÁVILA, 
matrícula nº 6053, Analista Judiciário, Área Judiciária, Nível SB-06, para exercer a função comissionada de 
Assistente Técnico V (FC-05) do Serviço de Atividades Destacadas da Secretaria da 14ª Vara; b) GUILHERME 
CERQUEIRA LIMA DE SOUZA, matrícula nº 3842, Técnico Judiciário, Área Administrativa, Nível IB-09, para 
exercer a função comissionada de Assistente Técnico III (FC-03) do Gabinete do Juiz Federal Substituto da 14ª 
Vara; c) MARIANA PONDÉ DE GOES RAMOS, matrícula nº 4063, requisitada do Quadro de Pessoal do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para exercer a função comissionada de Oficial de Gabinete (FC-05) do 
Gabinete do Juiz Federal Substituto da 14ª Vara; d) SIMONE VIEIRA DA COSTA, matrícula nº 3646, Analista 
Judiciário, Área Judiciária, Nível SC-15, para exercer a função comissionada de Assistente Técnico III (FC-03) do 
Gabinete do Juiz Federal da 14ª Vara; II – DISPENSAR, nos termos da legislação mencionada acima, os 
servidores: a) GUSTAVO BRITO DE ÁVILA, matrícula nº 6053, Analista Judiciário, Área Judiciária, Nível SB-06, da 
função comissionada de Oficial de Gabinete (FC-05) do Gabinete do Juiz Federal Substituto da 14ª Vara; b) 
GUILHERME CERQUEIRA LIMA DE SOUZA, matrícula nº 3842, Técnico Judiciário, Área Administrativa, Nível IB-
09, da função comissionada de Assistente Técnico V (FC-05) do Serviço de Atividades Destacadas da Secretaria 
da 14ª Vara; c) MARIANA PONDÉ DE GOES RAMOS, matrícula nº 4063, requisitada do Quadro de Pessoal do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, da função comissionada de Assistente Técnico III (FC-03) do 
Gabinete do Juiz Federal da 14ª Vara; d) ANDRÉA MARA DE ALENCAR MAGALHÃES, matrícula nº 3347, 
Analista Judiciário, Área Judiciária, Nível SC-15, da função comissionada de Assistente Técnico III (FC-03) do 
Gabinete do Juiz Federal Substituto da 14ª Vara. III – Este ato produz seus efeitos a partir de 01/04/2012. 

 
PORTARIA/NUCRE Nº 123, DE 05 DE MARÇO DE 2012. 
O DIRETOR DO NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS, DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA, no uso 
de suas atribuições legais, e considerando o que consta no Processo 5.035/2006- TRF, RESOLVE: I - 
DISPENSAR, nos termos do art. 15, § 4º da Lei n° 8.112, de 11/12/1990, com a redação dada pela Lei n° 9.527, de 
10/12/1997, c/c as Resoluções nºs 03/2008 do CJF e de nº 05/1999, alterada pela Resolução/PRESI Nº. 600-08, 
de 13/03/2009, do TRF - 1ª Região, a servidora CAROLINE ANGÉLICA RABELO DE SOUZA, matrícula nº 4076, 
requisitada do Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios da função comissionada 
de Assistente Técnico V (FC-05) do Serviço de Atividades Destacadas da Secretaria da Vara Única de Itabuna, a 
partir de 29/02/2012. 
 
2. Despachos 
 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE EUNÁPOLIS 
Processo: 5990/2011   Interessada: Karoline Santana Sena Oliveira    Assunto: Licenças – Tratamento de saúde 
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Defiro a licença para tratamento da própria saúde requerida pelo servidor KAROLINE SANTANA SENA OLIVEIRA, 
no período de 01/02/2012 a 15/02/2012 (15 dias), nos termos dos arts. 202 e 203 da Lei nº 8.112/1990, com 
redação dada pela Lei 9.527/1997 c/c os arts. 13 e 14 das Resoluções nºs 159/2008 e 002/2008 do CJF e Portaria 
nº 34/2007 da DIREF/BA, conforme proposto pela SESAP. 
 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITABUNA 
Processo: 7.925/2011 Interessado: Delmo Agnelo Loureiro Vasconcelos Assunto: Licença para acompanhar 
pessoa da família 
Defiro o pedido de licença por motivo de doença em pessoa da família do(a) servidor(a) em epígrafe, nos dias 
13/12/2011 a 19/12/2011 (07 dias), tendo em vista a homologação do atestado médico pela perita oficial (fl. 03), a 
manifestação favorável da Junta Médica (fl. 06) e a concordância do(a) superior(a) hierárquico(a) do(a) requerente, 
com amparo no artigo 83, da Lei nº 8112/1990, alterada pelas Leis nºs 9.527/97 e 12.269/2010, c/c os artigos 46, § 
2º, 47, 50, § 3º e 53, das Resoluções nºs 05/2008 e 159/2011, ambas do CJF, e da Portaria nº 34/2007 – 
DIREF/BA. Salvador, 29 de fevereiro de 2012. Luiz Quaresma de Mello Neto, Diretor do Núcleo de Recursos 
Humanos. 
 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IRECÊ 
Processo: 7.219/2011-IEE    Interessada: Paloma Galvão da Silva Amorim   Assunto: Horário Especial Estudante 
Defiro o pedido de horário especial de estudante, pleiteado pela servidora Paloma Galvão da Silva Amorim, nos 
termos do artigo 98, § 1º da Lei n. 8.112/1990, alterada pela de n. 9.527/1997 c/c a Resolução n. 5/2008, do CJF e 
o artigo 123, do Provimento n. 3/2002, alterado pelos Provimentos ns. 11/2003 e 12/2004, todos da Corregedoria 
Geral da Justiça Federal da 1ª Região, conforme manifestação da SESAP: 

Dias da semana Entrada Saída Carga horária/dia 
Segunda-feira 08:00 h 15:00 h 07 horas 
Terça-feira 08:00 h 16:00 h 08 horas 
Quarta-feira 08:00 h 16:00 h 08 horas 
Quinta-feira 08:00 h 16:00 h 08 horas 
Sexta-feira 08:00 h 12:00 h 04 horas 

Cientifique-se a servidora de que, se por qualquer motivo deixar de freqüentar o referido curso, deverá solicitar o 
cancelamento imediato do horário especial, sob pena de sofrer medidas disciplinares cabíveis, nos termos dos 
artigos 9º e 10º da supracitada Resolução. 
(*) Refere-se ao período compreendido entre 31/01/2012 a 19/12/2012. 
 
Auxílio Natalidade 
Fundamento: 
Lei N. 8112/90, alterada pela de N. 9.527/97, art. 196. 
Resolução 106/93: arts. 5º, 6º e 40, alterada pela de N. 290/2002, ambas do CJF. 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO FORMOSO 

 
Processo 

 

Servidor Cargo/Função Classe/Padrão 

834/2012 Allan Klenisson de Carvalho Oliveira Técnico Judiciário IA-02 
 
 
II – ATOS E PORTARIAS DAS DIREÇÕES DAS SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS 
 
1. Portarias  

   
PORTARIA N 02 DE 05 DE MARÇO DE 2012, DA 2ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE VITÓRIA DA 
CONQUISTA-BA. 
O Juiz Federal da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no uso 
de suas atribuições legais e, 
 CONSIDERANDO a determinação constitucional segundo a qual “os servidores receberão delegação para a 
prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório” (CF, art. 93, XIV); 
 CONSIDERANDO o disposto no art. 162, § 4º, do Código de Processo Civil, o disposto no art. 41, inciso XVII, da 
Lei n. 5.010/66, e o disposto no art. 132 do Provimento Geral da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª 
Região (Provimento/COGER 38, de 12 de junho de 2009) 
R E S O L V E  
I – disciplinar rotinas cartorárias no âmbito da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Vitória da Conquista; 
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II - delegar ao Diretor de Secretaria e aos Supervisores de Seção, no âmbito da 2ª Vara da Subseção 
Judiciária de Vitória da Conquista, a prática de atos ordinatórios especificados nesta Portaria que 
independem de despacho judicial, com a estrita observância dos procedimentos estabelecidos. 

TÍTULO I 
DOS PROCESSOS EM GERAL 

Capítulo I 
Do Exame da Regularidade da Petição Inicial 

Art. 1º. Após a distribuição, autuação e registro, deverá a Secretaria examinar a regularidade da petição inicial, 
notadamente se foram atendidos todos os requisitos previstos nos arts. 37, 39, 282 e 283, do CPC, bem como se 
encontra a peça assinada por profissional regularmente inscrito na OAB. 
Parágrafo único. Também deverá ser verificado, no exame da petição inicial, se a parte autora trouxe contrafé em 
número suficiente para possibilitar a citação dos réus, e se há alguma divergência entre a qualificação constante na 
inicial e documentos apresentados. 
Art. 2º. São considerados documentos indispensáveis à propositura da ação, exemplificativamente: 
I – Nas ações revisionais de benefícios previdenciários, a carta de concessão do benefício ou outro documento 
comprobatório da concessão do mesmo, com indicação da DIB e da RMI; 
II – Nas ações de restabelecimento de benefício previdenciário ou assistencial, a comunicação de cessação 
do benefício ou outro documento comprobatório de tal cessação, com indicação da DIB, da RMI e da DCB. 
III – Nas ações de concessão de benefício previdenciário ou assistencial, a comprovação do requerimento 
administrativo e do seu indeferimento, ou do decurso do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias sem decisão no 
processo administrativo. 
IV – Nas ações que visem o reconhecimento de tempo de serviço urbano, a cópia integral da CTPS. 
V – Nas ações que visam a cobrança de juros progressivos de FGTS, a cópia da CTPS, contendo a declaração 
de opção pelo FGTS, com a respectiva data. 
VI – Nas ações que visam a cobrança de expurgos inflacionários de FGTS, a cópia da CTPS. 
VII – Nas ações que visam a cobrança de expurgos inflacionários de poupança, documentos comprobatórios 
de titularidade da conta, à época em que ocorreram os expurgos. 
VIII – Nas ações anulatórias de débito fiscal, a cópia do lançamento fiscal e/ou da CDA. 
Art. 3º. Nas ações propostas por espólio, a petição inicial deverá vir necessariamente acompanhada do termo de 
compromisso do inventariante, devendo a procuração ser outorgada pelo espólio e subscrita pelo inventariante.  
Parágrafo único. Caso não haja inventário aberto, o espólio será representado por todos os herdeiros, que, nessa 
qualidade, deverão assinar a procuração. 
Art. 4º. Nas ações propostas por pessoas analfabetas ou incapazes, a procuração deve ser outorgada por 
instrumento público, sendo que, no caso de incapazes, deve constar do instrumento procuratório como outorgante 
o próprio incapaz, representado por seu representante legal. 
Art. 5º. Verificando a Secretaria que a petição inicial não atende ao disposto neste Capítulo (arts. 1º a 12), deverá 
certificar a ocorrência nos autos, e, em seguida, por ato ordinatório, intimar a parte autora para que sane a 
irregularidade certificada em dez dias, sob as penas do art. 284, parágrafo único, do CPC. 
§ 1º Não sanada a irregularidade no prazo assinado no caput deste dispositivo, serão os autos conclusos para 
Sentença (CPC, art. 267, I). 
§ 2º Não se aplica este dispositivo na hipótese do art. 8º, V, desta Portaria, quando o excesso de execução não for 
o único fundamento dos embargos à execução. 

Seção I 
Da Petição Inicial de Execuções e de Embargos 

Art. 6º. As petições iniciais das ações de execução, além de obedecerem ao disposto nos arts. 37, 39, 282 e 283, 
do CPC, devem ainda observar os ditames do art. 614 do mesmo Código, dispensada a apresentação do título 
executivo e do instrumento de mandato, quando se tratar de execução fundada em título judicial contra a Fazenda 
Pública, que se processe nos mesmos autos da ação de conhecimento. 
Parágrafo único. Deve a inicial executiva também ser instruída com documentos hábeis a demonstrar a evolução 
da dívida até se chegar ao valor inicial da planilha de cálculos. 
Art. 7º. Nas execuções fiscais, observar-se-á o disposto nos arts. 2º, §§ 5º e 6º, e art. 6º e §§, da Lei nº 6.830/80. 
Art. 8º. Nos embargos à execução, a petição inicial, além de obedecer aos dispositivos indicados no art. 1º desta 
Portaria, deve vir necessariamente instruída com as seguintes cópias: 
I – da petição inicial da execução; 
II – do título executivo; 
III – do demonstrativo contábil que instrui a inicial executiva; 
IV – do termo ou auto de penhora ou de outro documento comprobatório da constrição judicial, quando está já 
houver sido efetivada. 
V – da planilha de cálculo do montante que reputar devido, quando se alegar excesso de execução (CPC, art. 739, 
§ 5º).  
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Parágrafo único. O disposto no caput deste dispositivo também se aplica aos embargos de terceiro, salvo em 
relação às exigências dos incisos III e V. 

Seção II 
Da Petição Inicial das Ações Monitórias 

Art. 9º. Nas ações monitórias, a petição inicial, além de obedecer aos dispositivos indicados no art. 1º desta 
Portaria, deve vir necessariamente instruída com os seguintes documentos: 
I – prova escrita da existência da dívida; 
II – planilha de cálculos; 
Parágrafo único. Aplica-se às ações monitórias o disposto no parágrafo único do art. 6º desta Portaria. 

Seção III 
Da Petição Inicial das Ações Coletivas 

Art. 10. Nas ações coletivas propostas por entidades associativas, na defesa do interesse de seus associados, a 
petição inicial, além de obedecer aos dispositivos indicados no art. 1º deste Portaria, deverá ser necessariamente 
instruída com os documentos exigidos pelo parágrafo único do art. 2º-A, da Lei nº 9.494/97, não podendo a 
autorização assemblear específica ser substituída por autorização genérica eventualmente contida nos prórpios 
estatutos (Rcl-AgR 5.215/SP, rel. Min. Carlos Britto, j. un., 15.4.2009, Dje 22.5.2009). 

Seção IV 
Da Petição Inicial do Mandado de Segurança 

Art. 11. Nos mandados de segurança individuais e coletivos, a petição inicial deverá obedecer rigorosamente ao 
disposto no art. 6º, da Lei nº 12.016/09, bem como vir acompanhada de tantas cópias quanto forem necessárias 
para possibilitar a(s) notificação(ões) da(s) autoridade(s) impetrada(s) e a intimação de que trata o art. 7º, II, da 
referida Lei. 

Seção V 
Da Petição Inicial das Ações Previdenciárias e Assistenciais 

Art. 12. Nas ações previdenciárias e assistenciais, a petição inicial, além de obedecer aos dispositivos indicados 
no art. 1º deste Portaria, deverá indicar, precisamente, os seguintes elementos: 
I – Quando se tratar de benefícios requeridos por trabalhador rural: 
a) Todos os períodos de atividade rural; 
b) Início e fim, ao menos aproximadamente, de cada um dos períodos trabalhados; 
c) Nomes dos proprietários dos terrenos rurais e sua localização (distrito/povoado/Município/Estado); 
II – Quando se tratar de aposentadoria especial ou de aposentadoria por tempo de contribuição, com 
conversão de tempo de serviço especial em comum: 
a) Indicação de todos os períodos trabalhados, com datas e nomes das empresas; 
b) Indicação do tipo de atividade especial (agentes/atividades nocivas); 
III – Quando se tratar de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez: 
a) A moléstia/lesão que acomete a parte autora; 
b) A data de início de incapacidade; 
c) A atividade desenvolvida pela parte autora. 
IV – Quando se tratar de benefício assistencial: 
a) Os nomes de todos os integrantes do grupo familiar, com os respectivos números de CPF e RG; 
b) O tipo de incapacidade e doença de que padece a parte autora, quando se tratar de amparo assistencial ao 
deficiente. 

Capítulo II 
Das Intimações 

Seção I 
Das intimações por ato ordinatório 

Art. 13. Independentemente de despacho, deverá a Secretaria intimar: 
Réplica 
I – A parte autora, para se manifestar sobre a contestação, os embargos monitórios ou a impugnação aos 
embargos à execução, dês que tempestivos, no prazo de 10 (dez) dias, do CPC, salvo se houver requerimento de 
antecipação da tutela/liminar pendente de apreciação, caso em que os autos deverão ser conclusos para decisão, 
imediatamente após a juntada das referidas peças. 
Juntada de documentos 
II – A parte, para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre documentos novos apresentados pela parte contrária e 
juntados aos autos; 
III – O impetrante de mandado de segurança, para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre documentos novos 
juntados pela autoridade impetrada, litisconsorte passivo ou pessoa jurídica interveniente; 
Especificação de provas/conciliação 
IV – As partes, para, no prazo de cinco dias, após a manifestação prevista no inciso I deste artigo, ou do decurso 
do prazo sem manifestação: 
a) Especificarem as provas que pretendem produzir, delimitando-lhes o objeto; e 
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b) Quando a causa versar sobre direitos disponíveis, dizerem sobre o interesse em conciliar, para os fins do art. 
331, do CPC; 
Habilitação 
V – A parte contrária, para que se manifeste sobre o pedido de habilitação de sucessores da parte falecida, no 
prazo de 10 (dez) dias; 
Impugnação ao valor da causa ou à Assistência Judiciária 
VI – a parte contrária, para manifestação, em 5 (cinco) dias, sobre a Impugnação ao Valor da Causa ou ao 
requerimento/deferimento de assistência judiciária gratuita; 
Não-realização de ato processual 
VII – A parte interessada, para se manifestar no prazo de cinco dias sobre o não cumprimento ou cumprimento 
parcial de diligência por Oficial de Justiça, ou sobre a frustração da citação pelo correio;  
Vistas ao Ministério Público 
VIII – O Ministério Público Federal, nos processos em que funcionar como fiscal da lei, para pronunciamento no 
prazo de 10 (dez) dias (Lei n. 12.016/09, art. 12), após as manifestações das partes, bem assim nos mandados de 
segurança, após as informações da autoridade impetrada ou a manifestação de que trata o inciso III deste artigo.  
Perícia/cálculos da contadoria 
IX – A parte responsável, para, em cinco dias, comprovar a realização do depósito do valor dos honorários 
periciais; 
X – A(s) parte(s), para, em quinze dias, trazer os documentos solicitados pelo Perito, com o fito da realização da 
perícia; 
XI – O perito do Juízo, dos documentos juntados aos autos e necessários à elaboração do laudo pericial, 
reiterando-se a determinação de que este seja apresentado no prazo já fixado; 
XII – As partes, para se manifestarem no prazo sucessivo de dez dias sobre o laudo pericial, laudo(s) 
complementar(es), ou cálculos do contador judicial; 
XIII – As partes, acerca da data da perícia designada – salvo quando se tratar de perícia contábil –, com 
antecedência de, no mínimo, cinco dias. 
Suspensão do processo 
XIV – A parte autora ou exeqüente, findo o prazo de suspensão do processo, para manifestar-se no prazo de dez 
dias sobre o seu prosseguimento;  
Recurso (agravo retido – apelação) 
XV – A parte contrária, para, em dez dias, responder ao agravo retido interposto, ou ao agravo de instrumento 
convertido em agravo retido pelo TRF da 1ª Região; 
XVI – O apelante, para comprovar, em cinco dias, a efetivação do preparo de seu recurso, sempre que lhe for 
exigível tal verba, devendo constar da intimação a advertência da pena de deserção; 
Trânsito em julgado/retorno dos autos 
XVII – A parte interessada, para, após o trânsito em julgado e/ou após o retorno dos autos da instância superior, no 
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento dos autos, promover a liquidação ou a execução do julgado, 
sempre que a sentença ou acórdão contiver condenação ao pagamento de quantia, mesmo que a título de ônus de 
sucumbência; 
Alvará 
XVIII – A parte interessada, para que venha receber, em 10 (dez) dias, o alvará expedido em seu favor, devendo 
constar da intimação a advertência da pena de cancelamento do alvará; 
XIX – A parte credora, para feito o levantamento da quantia depositada em juízo para pagamento da dívida, dizer 
em cinco dias, se ainda tem algo a requerer, devendo constar da intimação a advertência da pena de ser reputada 
cumprida a obrigação, nos termos do art. 794, I, do CPC; 
Execução/cumprimento de sentença 
XX – A parte autora ou exeqüente, para, em trinta dias, manifestar-se sobre o cumprimento do título judicial que 
reconheceu a existência de obrigação de pagar, fazer ou dar coisa, devendo constar da intimação a advertência da 
pena de ser reputada cumprida a obrigação, nos termos do art. 794, I, do CPC; 
XXI – A parte ré ou executada, para se manifestar em dez dias sobre a impugnação ofertada pela parte autora ou 
exeqüente à petição/ofício que noticia o cumprimento do título judicial que reconheceu a existência de obrigação de 
pagar, fazer ou dar coisa; 
XXII – As partes, para, em 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre a avaliação ou reavaliação do bem(ns) 
penhorado(s);  
XXIII – A parte autora ou exeqüente, para se manifestar em dez dias sobre os cálculos apresentados pela 
ré/executada; 
Exceção de pré-executividade 
XXIV – a parte exeqüente, para, em 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a exceção de pré-executividade ou petição 
congênere apresentada pela parte executada 
FGTS 
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XXV – A parte autora para, nos processos que tratam de expurgos inflacionários e/ou juros progressivos de FGTS, 
manifestar-se em quinze dias sobre ofícios, cálculos e extratos apresentados pela CEF ou pelos antigos bancos 
depositários; 
XXVI – A CEF, para, nos processos que tratam de expurgos inflacionários de FGTS, trazer aos autos, em 30 
(trinta) dias, o(s) termo(s) de adesão firmado(s) com o(s) autor(es), sempre que fizer alegação nesse sentido, 
devendo constar da intimação o nome do autor que teria aderido ao acordo, bem como a advertência da pena de 
rejeição de tal alegação; 
XXVII – A parte autora, para, nos processos referidos no inciso anterior deste artigo, em dez dias, manifestar-se 
sobre o(s) termo(s) de adesão apresentado(s) pela CEF; 
Advogado 
XXVIII – O advogado que retiver autos fora da Secretaria, decorridas 48 (quarenta e oito) horas do final do prazo 
para devolução e na forma da lei, para devolvê-los, consignando-se na intimação as advertências do art. 196, do 
CPC. 
XXIX – O advogado, para que comprove em 10 (dez) dias que cientificou a parte constituinte da renúncia ao 
mandato, devendo constar da intimação a pena de ineficácia da renúncia, para fins processuais;  
Renúncia ao Mandato/Suspensão ou exclusão de advogado 
XXX – A parte, sempre que seu advogado comprovar que a cientificou da renúncia ao mandato (art. 45, do CPC), a 
fim de que, no prazo de trinta dias, constitua novo advogado, devendo constar da intimação a advertência da pena 
de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC; 
XXXI – A parte, na hipótese de, ao seu advogado, ter sido aplicada a pena de suspensão do exercício da 
advocacia ou de exclusão da Ordem dos Advogados, a fim de que, no prazo de trinta dias, constitua novo 
advogado, devendo constar da intimação a advertência da pena de extinção do processo, sem resolução do 
mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC. 
Protesto/notificação/interpelação 
XXXII – A parte requerente das ações de protesto, notificação ou interpelação judicial, para que venha retirar os 
autos no prazo de dez dias, sempre que não for cumprido o prazo previsto no art. 872 do CPC, devendo constar da 
intimação a advertência da pena de arquivamento dos autos; 
Cartas Precatórias 
XXXIII – As partes, para terem ciência da data da audiência, designada pelo Juízo Deprecado;  
XXXIV – A(s) parte(s) interessada(s), para se manifestar(em), no prazo de cinco dias, sobre a comunicação de 
prática ou de não-realização de ato processual no Juízo Deprecado;  
Custas 
XXXV – A parte autora, para, em 30 (trinta) dias, recolher as custas, quando não requerida a assistência judiciária 
gratuita e não for o caso de isenção legal, sob as penas do art. 257, do CPC. 

Seção II 
Dos atos que dispensam intimação 

Art. 14. Não será efetuada a intimação das partes do despacho que: 
I - simplesmente determinar a citação do réu; 
II - se dirigir apenas à Secretaria; 
III – determinar a remessa dos autos a contador ou ao Ministério Público Federal; 
IV- determinar a remessa dos autos ao Tribunal após resposta do apelado; 

Seção III 
Da intimação por publicação na imprensa oficial 

Art. 15. Ressalvada expressa determinação em sentido contrário, contida em lei, nesta Portaria ou em ato judicial 
específico, as partes serão intimadas dos atos processuais na forma prevista no art. 236, do CPC. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se inclusive às pessoas jurídicas de direito público estaduais e 
municipais, quando não houver lei federal outorgando-lhes a prerrogativa da intimação pessoal. 

Seção IV 
Da intimação pessoal 

Art. 16. As intimações serão feitas pessoalmente, mediante vistas dos autos: 
I – ao órgão do Ministério Público (art. 18, II, ‘h’, da LC 75/93); 
II – aos Procuradores da Fazenda Nacional (art. 20 da Lei n. 11.033/04); 
III – aos Defensores Públicos da União (art. 44, I, da LC 80, de 02/01/94); 
IV – ao representante judicial da Fazenda Pública exeqüente, nas execuções fiscais (art. 25 da Lei nº. 6.830/80). 
Art. 17. Sempre que necessária a intimação pessoal da parte, a exemplo das hipóteses previstas no art. 267, § 1º, 
do CPC e dos incisos XXX e XXXI do art. 13, desta Portaria, proceder-se-á da seguinte forma: 
I – Se a parte tiver residência no Município-sede desta Subseção, será intimada por mandado. 
II – Se a parte residir nos demais municípios jurisdicionados por esta Seção, em endereço atendido pelos correios, 
será intimada por via postal. 
III – Se a parte residir nos demais municípios jurisdicionados por esta Seção, em endereço não atendido pelos 
correios, ou quando frustrada a intimação por via postal, será intimada por carta precatória. 
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Parágrafo Único. As intimações pessoais de que trata este dispositivo, que não se realizarem por motivo de 
mudança de endereço da parte, serão reputadas eficazes (CPC, art. 238, parágrafo único). 

Seção V 
Da intimação por meio eletrônico 

Art. 18. Serão intimados por meio eletrônico: 
I – O agente financeiro, para apresentar, em trinta dias, os extratos de contas vinculadas de FGTS em ação relativa 
a créditos relacionados a este Fundo, bem como eventuais cálculos das diferenças pretendidas pela parte 
autora/exequente, desde que pedido nesse sentido tenha sido por esta formulado; 
II – O agente financeiro, para informar, em quinze dias, o valor creditado ou a ser creditado em contas vinculadas 
de FGTS, em razão de acordo celebrado com a parte autora/exequente, após a ciência nos autos da realização de 
dito acordo; 
III – O agente financeiro, dando-se-lhe ciência dos dados relativos a contas vinculadas do FGTS que tenham sido 
solicitados e fornecidos pela parte autora/exequente. 

Capítulo III 
Dos Mandados 

Art. 19. Deverá o Diretor de Secretaria, ou o servidor a quem este delegar tal atribuição, independentemente de 
despacho judicial, devolver os mandados aos oficiais de justiça, quando a diligência a seu cargo não tiver sido 
integralmente cumprida por algum motivo, a exemplo de férias do oficial de justiça ou de recesso forense, tão-logo 
cessado o motivo do impedimento. 
Parágrafo Único. Para cumprimento do disposto neste dispositivo, fica a Secretaria autorizada a, por ato 
ordinatório, desentranhar dos autos mandados não integralmente cumpridos, lavrando-se a respectiva certidão. 

Capítulo IV 
Das Cartas Precatórias, Rogatórias e de Ordem 

Seção I 
Das cartas precatórias expedidas 

Art. 20. Findo in albis o prazo judicial fixado para cumprimento da carta precatória, a Secretaria, por ato ordinatório, 
intimará a parte para diligenciar, em 60 (sessenta) dias, o cumprimento e a devolução da precatória, comprovando 
nos autos as medidas adotadas perante o Juízo Deprecado, ficando o processo suspenso por esse período. 
§ 1º. Não cumpridas as providências especificadas no caput deste dispositivo, no prazo ali assinado, a Secretaria, 
por ato ordinatório, providenciará a intimação pessoal da parte para, em 48 (quarenta e oito) horas, praticar o ato 
processual, sob pena de: 
I – Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º, do CPC, quando a carta 
precatória tiver sido expedida a requerimento da parte autora; 
II – Revogação do ato que determinou a expedição da carta precatória, quando a mesma tiver sido expedida a 
requerimento da parte ré. 
§ 2º. Findo in albis o prazo previsto no parágrafo anterior, far-se-ão os autos conclusos para sentença ou decisão, 
conforme o caso. 
Art. 21. Quando o juízo deprecado comunicar que a prática do ato depende do prévio recolhimento de custas e 
despesas processuais, a Secretaria, por ato ordinatório, intimará a parte interessada para providenciar o 
recolhimento diretamente perante o Juízo deprecado e comprovar que o fez, perante este Juízo, no prazo de trinta 
dias. 
Parágrafo único. Findo in albis o prazo supra, a Secretaria, por ato ordinatório, seguirá o mesmo procedimento 
previsto nos §§ 1º e 2º do dispositivo anterior. 
Art. 22. No caso de cartas precatórias devolvidas com ou sem cumprimento, serão juntados aos autos somente as 
peças que representam os atos essenciais praticados no Juízo Deprecado, não sendo necessário a juntada de 
outras cópias cujos originais constem dos autos, as quais serão descartadas, assim como a capa da autuação da 
carta. 

Seção II 
Das cartas precatórias recebidas 

Art. 23. O recebimento da carta precatória e seu respectivo número de tombamento serão imediatamente 
comunicados pela Secretaria ao Juízo deprecante, por correio eletrônico ou ofício, independentemente de 
despacho judicial. 
Parágrafo único. Também independentemente de despacho judicial serão comunicados, pelos mesmos meios 
referidos no caput deste dispositivo, os atos processuais que devam ser levados a conhecimento do Juízo 
deprecante ou das partes, a exemplo da hora e data da designação, neste Juízo, da audiência deprecada. 
Art. 24. Antes da primeira conclusão da carta precatória recebida neste Juízo, a Secretaria deverá apresentar 
certidão a respeito de eventuais irregularidades ou omissões supríveis pelo Juízo Deprecante, para que sejam 
tomadas as devidas providências. 

Capítulo V 
Das Demais Comunicações Processuais 

Art. 25. Independentemente de despacho judicial, deverá a Secretaria: 
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I – Reiterar, por uma única vez, Telex, e-mail ou ofício, desde que decorrido o prazo sem atendimento integral ao 
quanto solicitado, esclarecendo-se, se for o caso, o quanto ainda deva ser atendido. 
II - Expedir ofícios informando sobre andamento de processos ou encaminhando cópias de peças processuais, em 
atendimento a solicitações de outros Juízos, salvo processos ou peças sigilosas. 

Capítulo VI 
Da Juntada 

Art. 26. Toda e qualquer petição apresentada no curso do processo, inclusive contestação e recurso, que não 
exija autuação em apartado, será juntada aos autos, certificando-se a respeito da sua eventual intempestividade e 
fazendo-se a conclusão ou se praticando ato ordinatório, conforme o caso. 

Seção I 
Da Juntada de Petições Encaminhadas via Fax ou E-proc 

Art. 27. Quando se tratar de petições e documentos encaminhados via telefax, nos termos da Lei nº 9.800/99, será 
certificada nos autos a sua recepção e, caso se trate de ato processual sujeito a prazo, a sua tempestividade ou 
intempestividade.  
§ 1º. As peças encaminhadas por fax serão juntadas aos autos, aguardando-se a apresentação dos originais pelo 
prazo de cinco dias, sob pena de ser desconsiderada a prática do ato, operando-se a preclusão, o que deverá ser 
certificado nos autos,  
§ 2º Uma vez apresentados, tempestivamente, os originais das peças encaminhadas via fax, após conferida a 
identidade entre ambas, será feita a conclusão ou praticado ato ordinatório, conforme o caso. 
Art. 28. As petições e documentos encaminhados via e-Proc serão imediatamente juntadas aos autos, 
prosseguindo-se no andamento do feito, sendo dispensada a apresentação dos originais, salvo expressa 
determinação em sentido contrário deste Juízo (art. 5º da Resolução/PRESI 600-26, de 07 de dezembro de 2009).  

Capítulo VII 
Do Desentranhamento 

Art. 29. 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 e seu cumprimento, sem 
renumeração das folhas seguintes, intimando-se o subscritor da petição a vir recebê-la e assinar recibo nos autos 
na(s) aludida(s) folha(s), em 10 (dez) dias. 
Parágrafo único. Decorrido o prazo supra sem interposição de qualquer recurso, e não tendo o subscritor 
comparecido para receber a petição desentranhada, esta será guardada em pasta própria por sessenta dias. Após 
este prazo, sem que a parte tenha diligenciado seu recebimento, o documento será descartado. 
Art. 30. Após certificado o trânsito em julgado de sentença extintiva sem julgamento do mérito, fica a Secretaria 
autorizada a, por ato ordinatório, proceder ao desentranhamento de documento, quando requerido pela parte que o 
juntou, salvo quanto à procuração. 

Capítulo VIII 
Das Certidões 

Art. 31. Será certificado sempre: 
I – Quanto à regularidade do pagamento das custas ou de sua isenção, inclusive no tocante ao preparo de 
recursos; 
II – Quanto ao trânsito em julgado de sentença; 
III – Quanto à prolação de decisão, sentença ou acórdão, bem como seu trânsito em julgado, em processo que 
possua relação de conexão, continência, dependência, principalidade/acessoriedade ou incidentalidade, 
trasladando a cópia respectiva; 
IV – Quanto a qualquer erro, corrigido de ofício, na anotação, autuação, certidão, intimação ou publicação. 
Art. 32.  Cabe ao Diretor de Secretaria, atendidas as exigências previstas em lei, dar certidão de qualquer ato ou 
termo do processo, ainda que dirigida ao Juiz, não se juntando aos autos.a petição dirigida apenas para tal fim  

Capítulo IX 
Dos Honorários Periciais 

Art. 33. Juntado laudo pericial aos autos, deverá a Secretaria, concomitantemente à providência prevista no art. 
12, XII, desta Portaria, por ato ordinatório, expedir Alvará para levantamento de 50% (cinqüenta por cento) do valor 
depositado a título de honorários periciais.   
Parágrafo único. Não havendo quesitos suplementares ou manifestações que exijam esclarecimentos por parte 
do Perito, a Secretaria, também por ato ordinatório, expedirá alvará para o levantamento do restante dos 
honorários periciais. 

Capítulo X 
Das Audiências 

Art. 34. Com antecedência de cinco dias da realização da audiência, a Secretaria verificará se todas as intimações 
foram regularmente efetivadas, providenciando, se for o caso, a devolução dos mandados ou a expedição de fax 
ou e-mail ao Juiz deprecado, solicitando informar, com urgência, se a intimação e/ou citação foi realizada. 
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Capítulo XI 

Dos Processos Incidentes e dos Incidentes Processuais 
Art. 35. Devem ser apensados aos autos principais: 
I – Os processos incidentes, a exemplo dos embargos à execução e dos embargos de terceiro; 
II – Os incidentes processuais, a exemplo da impugnação ao valor da causa e da impugnação à assistência 
judiciária gratuita. 
III – As ações conexas, uma vez determinada a sua reunião para julgamento simultâneo (CPC, art. 105). 
Art. 36. As decisões finais e sentenças proferidas nos processos incidentes e nos incidentes processuais serão 
trasladadas, por cópia, aos autos principais, onde também deverá a Secretaria certificar se tais decisões ou 
sentenças transitaram em julgado, ou se contra as mesmas foi interposto recurso e, em caso afirmativo, em quais 
efeitos foi o aludido recurso recebido. 
Parágrafo único. Concomitantemente às providências descritas no caput deste dispositivo, deverá a Secretaria 
providenciar o desapensamento dos processos incidentes ou dos incidentes processuais, para que sejam 
remetidos ao arquivo definitivo ou ao TRF da 1ª Região, conforme o caso. 
Art. 37. Reunidas ações conexas para julgamento simultâneo, os atos processuais serão praticados nos autos 
daquela em que houve despacho em primeiro lugar, certificando-se a respeito nos demais autos, os quais 
permanecerão sobrestados até o trânsito em julgado. 
Art. 38. Os autos de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo de Instrumento convertidos em Agravo Retido 
pelo TRF da 1ª Região, serão desapensados e remetidos ao arquivo, trasladando-se cópia aos autos principais do 
inteiro teor da decisão proferida em sede recursal e a da certidão de trânsito em julgado da aludida decisão 
(Resolução PRESI/CENAG 10, de 14/06/2011). 
Art. 39. O apensamento e o desapensamento de autos deverão ser registrados no sistema informatizado e 
certificados nos autos. 

Capítulo XII 
Da Carga e Cópia dos Autos 

Art. 40. Os autos em curso na Vara só poderão sair mediante carga no livro respectivo e por advogado 
devidamente constituído, devendo o servidor que fizer a carga lançar a informação no Sistema Informatizado. 
§ 1º. Deverá ser preenchido formulário próprio da Vara, quando se tratar de retirada, por advogado devidamente 
constituído nos autos ou por estagiários por ele credenciados, para fotocópia com devolução imediata, não se 
colocando o carimbo de vista nos autos, e devolvendo-se, após a entrega dos autos, o recibo respectivo, sem 
prejuízo da intimação pertinente, se for o caso.  
§ 2º. No caso do parágrafo anterior, não sendo devolvidos os autos no mesmo dia, após certidão, será expedido 
imediatamente mandado de Busca e Apreensão, dando-se prioridade. 
§ 3º. Idêntica providência será adotada quando frustrada a intimação prevista no art. 13, XXVIII, desta Portaria, 
sem prejuízo das outras sanções ali cominadas. 
 Art. 41. As cópias de atos processuais solicitadas por advogados com procuração nos autos, por Procuradores 
Federais, Procuradores da Fazenda Nacional ou por Advogados da União, serão providenciadas pelos próprios 
interessados, mediante assinatura do Termo de Carga, possibilitando-se a carga provisória, nos termos dos §§ 1º e 
2º do art. 40 desta Portaria, a estagiários ou servidores do órgão público devidamente autorizado. 
Art. 42. Quando o advogado não tiver procuração nos autos, ou a requerimento do autor, as cópias dos atos e 
autos processuais serão providenciadas diretamente pela Secretaria, mediante prévio recolhimento das custas, 
conforme Portaria/PRESI-491, de 19 de dezembro de 2006 e Portaria/PRESI 1105-137, de 27 de maio de 2008. 
 Art. 43. Quando o advogado, sem procuração nos autos, apresentar substabelecimento por advogado constituído 
nos autos, peticionará pela juntada do mesmo, e, estando em curso o prazo para a prática de ato processual pela 
parte que o constituiu, poderá fazer a carga dos autos após o cadastramento no Sistema Processual, 
independentemente de despacho judicial. 
§ 1º. No caso de estar o prazo vencido, o advogado que apresentou o substabelecimento só poderá fazer carga 
dos autos após despacho judicial concedendo-lhe vista fora do cartório. 
§ 2º. Se o Substabelecimento for juntado via fac-símile, a carga dos autos somente será permitida após a juntada 
da via original, no prazo previsto na Lei n. 9.800/99. 
Art. 44. No caso de prazo comum, observar-se-á o disposto no § 2º do art. 40 do CPC. 
Art. 45. Fica a Secretaria autorizada a, por ato ordinatório, conceder vista a advogado da parte, por dez dias, 
conferindo-se a procuração, quando houver requerimento nesse sentido, e não estiver em curso prazo para a 
prática de ato processual pelo Juízo ou pela parte contrária, ou não for o caso de prazo comum. 

Capítulo XIII 
Dos Recursos 

Art. 46.  Recebidos os autos com sentença proferida e registrada pelo Gabinete do Juiz, a Secretaria efetuará o 
cálculo das custas finais, devendo este constar no expediente de intimação da sentença, com a advertência de 
que, em havendo recurso, tais custas, assim como o porte de remessa e de retorno, quando exigidos, devem ser  
recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da interposição do recurso, sob pena de deserção (Lei nº 9.289/96, 
art. 14, II). 
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§ 1º. Em caso de preparo a menor, aí incluídos os portes de remessa e de retorno, a Secretaria, por ato 
ordinatório, intimará a parte recorrente a complementar o valor, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção 
(CPC, art. 511, § 2º). 
§ 2º. Findo in albis os prazos do caput ou do § 1º deste dispositivo, os autos serão conclusos para o Juiz. 

Capítulo XIV 
Das Custas Finais 

Art. 47. Antes do arquivamento dos autos, deverá a Secretaria, por ato ordinatório, intimar a parte vencida para o 
pagamento das custas finais, no prazo de 15 (quinze) dias. 
Parágrafo Único. Findo in albis o prazo previsto no caput deste dispositivo, e sendo as custas finais em valor 
superior a R$1.000,00 (hum mil reais), a Secretaria, por ato ordinatório, encaminhará os necessários elementos à 
Procuradoria da Fazenda Nacional na Bahia, para sua inscrição como Dívida Ativa da União.  

Capítulo XV 
Do Desarquivamento 

Art. 48.  O requerimento de desarquivamento dos autos deverá ser acompanhado da guia de custas respectivas, 
salvo quando requerido pelos entes elencados no art. 4º, I, da Lei n. 9.289/96. 
Art. 49. Desarquivados os autos, aquele que o requereu terá vista dos autos, por 30 (trinta) dias, salvo se tiver 
requerido prazo menor. 
Parágrafo único. Findo in albis o prazo supra, os autos retornarão ao arquivo definitivo, independentemente de 
despacho judicial. 
Art. 50. Apresentado o requerimento de desarquivamento, o mesmo será promovido pela Secretaria, 
independentemente de despacho judicial, dês que preenchido o requisito do art. 48 desta Portaria, e seja o pleito 
formulado por advogado devidamente inscrito na OAB. 
§ 1º. Não preenchidos os requisitos especificados no caput deste dispositivo, a Secretaria, por ato ordinatório, 
intimará a parte interessada a suprir a falta, em 10 (dez) dias, findo o qual, sem manifestação, o requerimento de 
desarquivamento será indeferido, devolvendo-se oportunamente a petição ao seu subscritor. 
§ 2º. Os requisitos para o desarquivamento especificados no caput deste dispositivo não se aplicam: 
I – à União, suas autarquias e fundações de direito público; 
II – ao Ministério Público Federal; 
III – À Defensoria Pública Federal. 
Art. 51. Sempre que necessário, a Secretaria, por ato ordinatório, promoverá o desarquivamento de autos findos, 
fazendo-os retornar ao arquivo oportunamente. 

Capítulo XVI 
Das Formalidades dos atos Processuais. 

Art. 52.   Em todos os Mandados, Cartas, Ofícios e correspondências encaminhadas, deverá constar o endereço 
completo da Vara. 
Art. 53. Os atos judiciais e editais serão publicados com a indicação do seu tipo, de forma clara e resumida, sem a 
assinatura do juiz, com o cabeçalho contendo as informações referentes às partes e os números dos processos 
encadeados, quando o conteúdo for idêntico. 
Art. 54. Os autos somente serão conclusos com os termos de conclusão preenchidos, e assinados pelo Diretor de 
Secretaria ou pelos Supervisores de Seção. 
Art. 55. Toda certidão será digitada ou manuscrita em carimbo respectivo ao ato, em letra legível, identificando-se 
claramente o servidor que a assinar.    
Art. 56.  Os ofícios e similares de caráter geral quando em cumprimento a despacho ou decisão judicial, serão 
assinados pelo Diretor de Secretaria, com indicação de ser por ordem do Juiz, salvo as dirigidas a membros do 
Poder Judiciário e dos outros Poderes, Ministros e Secretários de Estado, Membros do Ministério Público e a 
outras autoridades que recebam igual tratamento protocolar, bem como os alvarás em geral. 
Art. 57. Os atos ordinatórios a que se refere esta Portaria serão confeccionados e assinados pelo Diretor de 
Secretaria ou pelos Supervisores das Seções.  

TÍTULO II 
DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO E DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

Capítulo I 
Da Execução contra a Fazenda Pública 

Art. 58. Transitado em julgado o título judicial condenatório da Fazenda Pública ao pagamento de quantia, 
incumbirá à Secretaria a prática do ato ordinatório previsto art. 13, XVII, desta Portaria.  
§ 1º Requerida a execução, providenciará a Secretaria a alteração da classe processual, observando-se o disposto 
no art. 215 do PROVIMENTO/COGER 38, de 12/06/2009. 
§ 2º Antes da primeira conclusão, deve a Secretaria examinar a regularidade da petição inicial executiva, 
consoante art. 6º, adotando, se necessário for, as providências descritas no art. 5º, desta Portaria. 
§ 3º  Decorrido in albis o prazo de que trata o art. 13, XVII, desta Portaria, após a respectiva certidão, os autos 
serão conclusos ao Juiz que esteja presidindo o feito. 
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Art. 59. Não havendo embargos à execução, ou sendo estes julgados improcedentes, por sentença/acórdão 
transitada em julgado, deverá a Secretaria, por ato ordinatório, providenciar a atualização da dívida. 
§ 1º Caso a Secretaria não disponha de meios para efetuar a atualização do débito, deverá, por ato ordinatório, 
intimar a parte exeqüente para, em dez dias, apresentar planilha atualizada do valor da dívida, ouvindo-se em 
seguida a parte contrária no prazo de cinco dias. 
§ 2º Cumpridas as providências especificadas no caput e no § 1º deste dispositivo, adotar-se-ão as providências 
necessárias à expedição do precatório ou da RPV, seguindo-se as regras constantes em regulamentação do 
Conselho da Justiça Federal. 

Capítulo II 
Da Execução Fiscal 

Art. 60. O despacho ordenando a citação em execução fiscal contém, ainda que implicitamente, a ordem para a 
prática dos atos descritos no art. 7º, da Lei nº 6.830/80. 
Art. 61. Quando o executado fizer nomeação de bem(ns) à penhora, sem apresentar documento comprobatório da 
propriedade do(s) bem(ns) nomeado(s), a Secretaria, por ato ordinatório, intimá-lo-á para suprir a omissão, em 5 
(cinco) dias, sob pena de rejeição liminar da nomeação. 
§ 1º Feita a nomeação á penhora, e apresentados os documentos comprobatórios da propriedade do(s) bem(ns) 
nomeado(s), a Secretaria, por ato ordinatório, intimará o exeqüente para  se manifestar em 05 (cinco) dias, 
advertindo-lhe que o seu silêncio será interpretado como anuência. 
§ 2º Se o exeqüente concordar com a nomeação, esta será reduzida a termo, intimando-se o Executado, para que 
compareça à Sede do Juízo, para assinatura e compromisso de assunção do encargo de depositário judicial, no 
prazo de 10 (dez) dias, providenciando-se, de logo, quando o bem for passível de registro, a inscrição da penhora 
no órgão competente. 
Art. 62. De qualquer diligência negativa do Oficial de Justiça, o exeqüente, por ato ordinatório, será intimado a se 
manifestar em 30 (trinta) dias. 
Parágrafo Único. Decorrido o prazo estipulado no caput deste artigo sem manifestação, ou requerida a suspensão 
do processo, serão os autos conclusos, para os fins do art. 40, da Lei nº 6.830/80. 
Art. 63. Anualmente, a Secretaria efetuará o exame dos autos das execuções fiscais arquivadas, sem baixa, há 
mais de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80. 
Parágrafo Único. Vislumbrando a possibilidade de prescrição, providenciará a Secretaria, por ato ordinatório, a 
intimação do exeqüente, para se manifestar, em 05 (cinco) dias, salvo na hipótese do § 5º, do art. 40, da Lei nº 
6.830/80 e, em seguida, fará os autos conclusos para deliberação judicial. 
Art. 64. Existindo requerimento de reunião de processo com fundamento no art. 28, da Lei n. 6.830/80, antes da 
conclusão, incumbirá à Secretaria certificar nos autos: 
I - Os números dos processos a serem cumulados; 
II – As respectivas datas das distribuições; 
III – As fases processuais em que se encontram cada um dos processos; 
IV – A natureza da dívida e a espécie de tributo de cada uma das execuções. 
Parágrafo Único. Deferida a reunião das execuções fiscais, os atos processuais serão praticados unicamente no 
feito de data de distribuição mais antiga, certificando-se nos demais autos, os quais permanecerão sobrestados até 
o trânsito em julgado. 

Capítulo III 
Do Cumprimento de Sentença 

Art. 65. Salvo nas hipóteses de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, após o trânsito em julgado 
da sentença condenatória do executado ao cumprimento de obrigação de fazer/não fazer, dar coisa diversa de 
dinheiro, providenciará a Secretaria a alteração da classe processual, observando-se o disposto no art. 215 do 
PROVIMENTO/COGER 38, de 12/06/2009, invertendo-se, se for o caso, os pólos da relação processual. 
Art. 66. Em se tratando de obrigação de pagar quantia, inclusive a título de honorários de sucumbência, à 
Secretaria caberá a prática do ato ordinatório previsto no art. 13, XVII, desta Portaria.  
§ 1º Requerido o cumprimento de sentença, a Secretaria, após a providência prevista no dispositivo anterior, por 
ato ordinatório, intimará a parte devedora para cumprir a obrigação, observando-se o disposto no art. 475-J. do 
CPC. 
§ 2º Não requerida a execução no prazo previsto no art. 13, XVII, desta Portaria, serão os autos arquivados 
provisoriamente, pelo prazo de 06 (seis) meses, após o qual, por ato ordinatório, a Secretaria renovará a intimação 
da parte credora para requerer o que entender de direito, em 30 (trinta) dias. Findo este prazo, sem qualquer 
requerimento, far-se-ão os autos conclusos para os fins do art. 475-J, § 5º, do CPC. 
§ 3º As intimações de que trata este dispositivo somente serão feitas pessoalmente quando a parte a ser intimada 
não tiver advogado constituído nos autos. 
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Capítulo IV 

Disposições Gerais 
Art. 67.  Não sendo embargada a execução ou impugnado o cumprimento de sentença, após certidão neste 
sentido, a Secretaria, por ato ordinatório, intimará o(a) Exeqüente para se  manifestar sobre o auto ou termo de 
penhora, depósito e avaliação, bem assim para, em 10 (dez) dias, optar por uma das medidas expropriatórias 
previstas no art. 647, do CPC. 
§ 1º. Caso o Exeqüente postule a adjudicação do bem penhorado, a alienação por iniciativa particular ou o usufruto 
do bem, os autos serão conclusos ao Juiz. 
§ 2º. Idênticas providências adotará a Secretaria quando houver penhora nos autos e aos embargos à execução ou 
à impugnação ao cumprimento de sentença não tiver sido atribuído efeito suspensivo. 
Art. 68. Caso o Exeqüente postule a alienação do bem em hasta pública, ou findo in albis o prazo previsto no 
dispositivo anterior, não surgindo incidentes ou impugnações, serão tomadas as providências previstas em lei para 
o leilão ou praça, que se realizará quadrimestralmente. 
§ 1o. Se o bem tiver sido avaliado há menos de um ano, será de logo incluído na realização da próxima hasta. 
Caso contrário, a Secretaria, por ato ordinatório, expedirá mandado para reavaliação, incluindo-se o bem na hasta 
subseqüente. 
§ 2o. As partes e terceiros interessados, a exemplo do credor hipotecário ou pignoratício e do cônjuge do devedor, 
somente serão intimadas pessoalmente da hasta se não possuírem advogado constituído nos autos, caso em que 
a intimação poderá ser efetivada por meio de carta registrada, fac-símile ou e-mail. 
§ 3o. Havendo diligência negativa quando do cumprimento do mandado de avaliação, reavaliação ou intimação, a 
hasta será imediatamente suspensa, em relação ao respectivo processo, e o exeqüente intimado para se 
manifestar no prazo de dez dias. 
Art. 69.  Não havendo licitantes nas hastas públicas, a Secretaria, por ato ordinatório, intimará a parte exeqüente 
para se manifestar em 30 (trinta) dias, sobre o prosseguimento da execução, procedendo da mesma forma em 
caso de arrematação exitosa, após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega do bem. 
Art. 70. Salvo expressa determinação judicial em sentido contrário, a interposição de Exceção de Pré-
Executividade não suspenderá o curso da execução, devendo ser cumpridas as determinações de penhora de 
bens.  

TÍTULO III 
DOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS PENAIS 

Capítulo I 
Da Representação da Autoridade Policial pela Decretação de Medidas Constritivas, Acautelatórias ou de 

Interceptação Telefônicas  
Art. 71. Nos casos descritos neste Capítulo, após registro e distribuição do inquérito policial, a Secretaria, por ato 
ordinatório, abrirá vista dos autos ao Ministério Público Federal, para pronunciamento em 24 (vinte e quatro) horas. 
Parágrafo Único. Findo o prazo previsto no caput deste dispositivo, com ou sem manifestação ministerial, serão 
os autos conclusos para deliberação judicial. 

Capítulo II 
Da Comunicação de Prisão em Flagrante  

Art. 72. Encaminhada este Juízo a comunicação de prisão em flagrante, acompanhada da cópia integral do 
respectivo auto, após registro e distribuição, deverá a Secretaria imediatamente certificar se houve: 
I – Cumprimento do prazo de encaminhamento do auto de prisão em flagrante; 
II – Comunicação à família do preso ou pessoa por ele indicada; 
III –  Comunicação à Defensoria Pública, com cópia integral dos autos, em caso de ausência de defensor 
constituído. 
§ 1o. Lavrada a certidão acima especificada, a Secretaria, por ato ordinatório, abrirá vista dos autos ao Ministério 
Público Federal, para pronunciamento em 24 (vinte e quatro) horas. 
§ 2o. Findo o prazo previsto no parágrafo anterior, com ou sem manifestação ministerial, serão os autos conclusos 
para deliberação judicial.  
§ 3o Caso a comunicação de prisão em flagrante não venha acompanhada da cópia integral do respectivo auto, 
após o registro e a distribuição, as demais providências previstas no caput e nos §§ 1º e 2º deste dispositivo serão 
adotadas após o decurso do prazo previsto no art. 306, § 1º, do CPP. 

Capítulo III 
Dos Requerimentos de Liberdade Provisória, com ou sem fiança, de revogação de prisão cautelar ou de 

relaxamento de prisão em flagrante. 
Art. 73. Os requerimentos tratados neste capítulo deverão ser instruídos com os seguintes documentos: 
I – certidão de antecedentes criminais e policiais do foro do domicílio do requerente e do local em que cometida a 
infração; 
II – comprovante de residência; 
III – comprovante de ocupação (contracheque, contrato de trabalho, etc.). 
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§ 1o. Faltante qualquer dos documentos acima especificados, a Secretaria, por ato ordinatório, intimará a parte 
requerente, por e-mail ou por telefone, mediante certidão detalhada, para suprir a falta, em 48 horas. 
§ 2o. Findo o prazo previsto no parágrafo anterior, ainda que a parte requerente não tenha cumprido a providência 
que lhe foi ordenada, a Secretaria, por ato ordinatório, abrirá vista dos autos ao Ministério Público Federal, para 
pronunciamento em 24 (vinte e quatro) horas, após o que, com ou sem manifestação ministerial, serão os autos 
conclusos para decisão judicial. 

Capítulo IV 
Dos Processos e Procedimentos que tramitam sob publicidade restrita. 

Art. 74. Previamente ao acesso aos autos do processo ou procedimento criminal que tramite sob publicidade 
restrita, a Secretaria deverá identificar adequadamente a parte, advogado, ou estagiário, que pretende acesso aos 
autos, lavrando certidão, se necessário for. 
Art. 75. Havendo pedido de acesso aos autos de investigação criminal com diligências em andamento, deverá ser 
aberta a conclusão ao Juízo para decisão. 
Art. 76. Tendo em vista as restrições próprias do regime de publicidade restrita, somente poderão ser conhecidos 
os pedidos de retirada (carga) de autos que forem formulados por escrito, para fins de adequado controle de 
acesso aos autos. 
Parágrafo Único. Em razão da sua natureza, é vedada a retirada (carga) de autos de investigação (inquéritos e 
procedimentos processuais) com regime de publicidade restrita, assegurado aos procuradores dos investigados e 
indiciados, o acesso às cópias que lhe interessarem, devendo a Secretaria, neste caso, certificar quais peças 
processuais foram copiadas, fazendo-se constar advertência expressa ao requerente, no momento do acesso aos 
autos, de que a ele se estende o dever de sigilo sobre as informações constantes do feito relativas às partes que 
não são por ele representadas. 

Capítulo V 
Das Ações Penais. 

Art. 77. Caso o defensor do acusado não apresente, no prazo de lei, as peças previstas nos arts. 396 ou 403, § 3º, 
do CPP, deverá a Secretaria, por ato ordinatório, intimá-lo para apresentar tais peças nos referidos prazos, sob as 
advertências do art. 265, do CPP. 
§ 1o. Persistindo a omissão do defensor do acusado, a Secretaria providenciará sua intimação pessoal para os 
mesmos fins, observando-se o mesmo prazo. 
§ 2º. Findo in albis o prazo previsto no parágrafo anterior, far-se-ão os autos conclusos para deliberação judicial. 
Art. 78. Caso a resposta escrita referida no art. 396, do CPC contenha a argüição de questões preliminares ou 
esteja instruída com documentos novos, a Secretaria, por ato ordinatório, abrirá vista dos autos ao Ministério 
Público para pronunciamento, pelo prazo de cinco dias, findo o qual, com ou sem manifestação, serão os autos 
conclusos para decisão judicial. 
Parágrafo Único. Idêntico procedimento adotará a Secretaria quando, a qualquer tempo, for juntado documento 
novo pela acusação ou pela defesa, salvo quando houver audiência designada para data próxima, caso em que a 
abertura de vista à parte contrária àquela que juntou o documento novo se dará após a realização da audiência. 

TÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 79. As disposições contidas nesta Portaria não se aplicam quando houver determinação judicial em sentido 
contrário. 
Art. 80. Esta Portaria é expedida em complemento às resoluções e demais normas editadas pelo Conselho 
Nacional de Justiça, pelo Conselho da Justiça Federal e pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, entrando em 
vigor a partir da sua publicação. 
  
PORTARIA N 03 DE 05 DE MARÇO DE 2012, DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL E CRIMINAL ADJUNTO 
À 2ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. 
O Juiz Federal do Juizado Especial Federal Cível e Criminal Adjunto à 2ª Vara Federal da Subseção 
Judiciária de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e, 
CONSIDERANDO a determinação constitucional segundo a qual “os servidores receberão delegação para a 
prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório” (CF, art. 93, XIV); 
CONSIDERANDO o disposto no art. 162, § 4º, do Código de Processo Civil, o disposto no art. 41, inciso XVII, da 
Lei n. 5.010/66, e o disposto no art. 132 do Provimento Geral da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª 
Região (Provimento/COGER 38, de 12 de junho de 2009) 
CONSIDERANDO os critérios informadores dos Juizados Especiais, quais sejam, simplicidade, informalidade, 
economia processual e celeridade; 
RESOLVE: 
ESTABELECER regras procedimentais para agilizar o andamento processual das ações em trâmite neste Juizado 
Especiail Federal, com vistas a uma prestação jurisdicional mais célere e segura para os jurisdicionados. 
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CAPÍTULO I – Disposições Gerais 

Art. 1º. A presente Portaria tem por objetivo explicitar o rol de atos de mero expediente, bem assim padronizar 
rotinas cartorárias, visando a agilizar o andamento das ações em trâmite neste JEF. 
Art. 2º. No exame desta Portaria, a interpretação será sempre feita tendo por objetivo o princípio da economia 
processual e a racionalidade dos serviços judiciários, mediante a prática de menor número de atos processuais no 
trâmite do processo, sem prejuízo dos princípios da ampla defesa e do contraditório. 
Art. 3º. Salvo disposição expressa em contrário, os atos procedimentais previstos nesta Portaria serão cumpridos 
pelos servidores independentemente de despacho judicial. 
Art. 4º. São destinatários da delegação contida nesta Portaria o Diretor de Secretaria e os servidores designados 
para atuar no JEF Adjunto a esta Vara. 
Parágrafo Único. Os atos praticados por delegação poderão ser revistos pelo Juiz da causa, se assim entender 
necessário ou se a tanto instado pela parte. 

CAPÍTULO II – Do Exame de Regularidade da Demanda 
Art. 5º. Ao receber o processo, procederá a Secretaria à análise da petição inicial, atentando para a presença dos 
pressupostos objetivos e subjetivos do processo e das condições da ação. 
Art. 6º. Compete à Secretaria, inicialmente, verificar se a nova ação está englobada na competência dos Juizados 
Especiais Federais Cíveis e Criminais, em especial quanto ao disposto nos arts. 2º e 3º da Lei 10.259/01. 
§ 1º. Constatado, em qualquer momento anterior à prolação da Sentença, que o valor da causa supera 60 
(sessenta) salários mínimos, far-se-á, por ato ordinatório, a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 
(quinze) dias, manifeste-se quanto à renúncia ao valor excedente, esclarecendo-a que: 
I – Em havendo a renúncia expressa: 
a) O processo continuará a tramitar no JEF; 
b) O valor da eventual condenação será limitado a 60 (sessenta) salários mínimos; 
c) Em sendo procedente a demanda, a obrigação de pagar será satisfeita via RPV; 
II – Em não havendo renúncia expressa: 
a) O processo será remetido a uma das Varas da Subseção; 
b) O valor da eventual condenação não ficará limitado a 60 (sessenta) salários mínimos; 
c) Em caso de condenação ao pagamento de valor superior a 60 (sessenta) salários mínimos, a obrigação será 
satisfeita via precatório. 
§ 2º. O disposto no § 1º deste dispositivo não se aplica quando se constatar que a causa se insere nas hipóteses 
previstas no § 1º do art. 3º, da Lei nº 10.259/01. 
Art. 7º. Vislumbrada a ausência de qualquer das condições da ação ou dos pressupostos processuais, bem como 
a incompetência dos Juizados Especiais Federais, os autos serão conclusos ao Juiz. 
Art. 8º. Nas hipóteses de verificação de possível prevenção, litispendência ou coisa julgada, a Secretaria, por ato 
ordinatório, providenciará a intimação da parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, sob as penas do art. 284, 
parágrafo único, do CPC, apresentar cópia da petição inicial e da sentença do processo antecedente. 
§ 1º. Dadas as dificuldades do caso concreto, não sendo possível a apresentação das aludidas cópias pela parte 
autora, poderá a Secretaria, independentemente de despacho judicial, solicitá-las à Vara ou à Turma Recursal na 
qual tramita ou tramitou o processo vinculado, utilizando-se preferencialmente do meio eletrônico de comunicação.  
§ 2º. Em caso da ausência de apresentação dos documentos pela parte autora ou pela Vara de origem, o que 
deverá ser objeto de certidão, serão os autos conclusos ao Juiz da causa. 
§ 3º. Certificada a inexistência total ou parcial de prevenção, litispendência ou coisa julgada nos autos distribuídos 
automaticamente a este Juízo, e não havendo outras irregularidades a serem sanadas, o processo terá 
seguimento, providenciando-se a citação do réu, na forma do art. 17, desta Portaria. 
Art. 9º. Nas hipóteses de litisconsórcio ativo facultativo multitudinário – assim considerado aquele formado por 
mais de 5 (cinco) pessoas –, serão os autos conclusos para os fins do art. 46, parágrafo único, do CPC. 
Art. 10. Nas ações propostas por espólio, a petição inicial deverá vir necessariamente acompanhada do termo de 
compromisso do inventariante, devendo a procuração ser outorgada pelo espólio e subscrita pelo inventariante.  
Parágrafo único. Caso não haja inventário aberto, o espólio será representado por todos os herdeiros, que, nessa 
qualidade, deverão assinar a procuração. 
Art. 11. Nas ações propostas por pessoas analfabetas ou incapazes, a procuração deve ser outorgada por 
instrumento público, sendo que, no caso de incapazes, deve constar do instrumento procuratório como outorgante 
o próprio incapaz, representado ou assistido por seu representante legal, conforme se trate de incapacidade 
absoluta ou relativa, respectivamente. 
Parágrafo único. Quando se tratar de incapacidade decorrente de alienação mental, também deverá instruir a 
petição inicial o termo de curatela. 
Art. 12. Nas ações previdenciárias/assistenciais, a petição inicial deverá indicar, precisamente, os seguintes 
elementos: 
I – Quando se tratar de benefícios requeridos por trabalhador rural ou seus dependentes: 
a) Todos os períodos de atividade rural; 
b) Início e fim, ao menos aproximadamente, de cada um dos períodos trabalhados; 
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c) Nomes dos proprietários dos terrenos rurais e sua localização (distrito/povoado/Município/Estado); 
II – Quando se tratar de aposentadoria especial ou de aposentadoria por tempo de contribuição, com conversão de 
tempo de serviço especial em comum: 
a) Indicação de todos os períodos trabalhados, com datas e nomes das empresas; 
b) Indicação do tipo de atividade especial (agentes/atividades nocivas); 
III – Quando se tratar de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez: 
a) A moléstia/lesão que acomete a parte autora; 
b) A data de início de incapacidade; 
c) A atividade desenvolvida pela parte autora. 
IV – Quando se tratar de salário-maternidade: o nome e a data de nascimento do(s) filho(s) relacionado(s) ao 
benefício postulado; 
V – Quando se tratar de benefício assistencial: 
a) Os nomes de todos os integrantes do grupo familiar, com os respectivos números de CPF e RG; 
b) O tipo de incapacidade e doença de que padece a parte autora, quando se tratar de amparo assistencial ao 
deficiente. 
Art. 13. Salvo nos processos iniciados por atermação, os pedidos iniciais deverão estar acompanhados de planilha 
contendo o cálculo das parcelas vencidas, devidamente atualizadas, sem inclusão de juros de mora, além da 
indicação do valor de 12 (doze) parcelas vincendas, para fins de verificação do correto valor dado à causa, 
devendo o autor, já na petição inicial, informar se renuncia, em relação às parcelas vencidas, ao valor que excede 
o teto de competência, neste incluído o cálculo das 12 (doze) parcelas vincendas. 
§ 1º. Caso o valor da causa seja superior a 60 (sessenta) salários mínimos e a renúncia não conste do pedido 
inicial ou do termo de pedido, deverá a Secretaria proceder na forma do art. 6º e §§, desta Portaria. 
Art. 14. Em todas as demandas da competência deste JEF Adjunto, deverá a petição inicial vir instruída com 
cópias do RG, do CPF e de comprovante de residência da parte autora. 
Art. 15. Também deve a petição inicial vir instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, 
assim considerados, exemplificativamente: 
I – Nas ações revisionais de benefícios previdenciários, a carta de concessão do benefício ou outro documento 
comprobatório da concessão do mesmo, com indicação da DIB e da RMI; 
II – Nas ações de restabelecimento de benefício previdenciário ou assistencial, a comunicação de cessação do 
benefício ou outro documento comprobatório de tal cessação, com indicação da DIB, da RMI e da DCB. 
III – Nas ações que visem o reconhecimento de tempo de serviço urbano, a cópia integral da CTPS. 
IV – Nas ações de concessão de benefício previdenciário ou assistencial, a comprovação do requerimento 
administrativo e do seu indeferimento, ou do decurso do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias sem decisão no 
processo administrativo. 
V – Nas ações em que se requer salário-maternidade, a(s) certidão(ões) de nascimento do(s) filho(s) 
relacionado(s) ao benefício postulado. 
VI – Nas ações que visam a cobrança de juros progressivos de FGTS, a cópia da CTPS, contendo a declaração de 
opção pelo FGTS, com a respectiva data. 
VII – Nas ações que visam a cobrança de expurgos inflacionários de FGTS, a cópia da CTPS. 
VIII – Nas ações que visam a cobrança de expurgos inflacionários de poupança, documentos comprobatórios de 
titularidade da conta, à época em que ocorreram os expurgos. 
IX – Nas ações anulatórias de débito fiscal, a cópia do lançamento fiscal e/ou da CDA. 
Art. 16. Verificando a Secretaria que a petição inicial não atende ao disposto neste Capítulo (arts. 10 a 15), deverá 
certificar a ocorrência nos autos, e, em seguida, por ato ordinatório, intimar a parte autora para que, no prazo de 10 
(dez) dias, sane a irregularidade certificada, sob as penas do art. 284, parágrafo único, do CPC. 
Parágrafo Único. Não sanada a irregularidade no prazo assinado no caput deste dispositivo, serão os autos 
conclusos para Sentença (CPC, art. 267, I). 
Art. 17. Iniciado o processo por atermação, se, a qualquer momento antes da realização da audiência ou da 
prolação da sentença, a parte se fizer representar por advogado constituído nos autos, será o mesmo intimado 
para, em 10 (dez) dias, apresentar petição inicial que atenda aos requisitos especificados nos dispositivos 
anteriores, que eventualmente ainda não tenham sido preenchidos, sob pena de extinção do processo, sem 
resolução do mérito. 
§ 1º. Atendida a diligência prevista no caput deste dispositivo, será a parte ré intimada para, em 10 (dez) dias, 
manifestar-se sobre as novas peças juntadas aos autos, após o que o processo terá normal seguimento. 
§ 2º. Findo in albis o prazo previsto no caput deste dispositivo, serão os autos conclusos para Sentença. 
Art. 18. Os pedidos de concessão de benefício de assistência judiciária gratuita serão apreciados somente por 
ocasião da prolação da sentença. 

CAPÍTULO III – Da Citação, Designação de Audiência e Determinação de Perícia 
Art. 19. Estando a petição inicial em ordem, a Secretaria, por ato ordinatório, providenciará: 
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I – A citação da parte ré, para contestar o pedido, até a audiência de instrução e julgamento, ou no prazo de 30 
(trinta) dias, caso a questão seja unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não se faça necessária a 
produção de provas em audiência; 
II – A determinação à parte ré para que informe, na contestação, se há possibilidade de acordo, caso em que 
deverá, de imediato, apresentar os termos da proposta; 
III – A determinação à parte ré para que traga aos autos, juntamente com a contestação, os documentos 
indispensáveis para o julgamento da causa, tais como: 
a) Planilha de cálculos; 
b) Extrato(s) de conta(s) vinculada(s), nos processos com pedido de aplicação de expurgos inflacionários em 
contas de FGTS;  
c) Extrato(s) de conta(s) poupança(s) de titularidade da parte autora, nos processos com pedido de aplicação de 
expurgos inflacionários em tais contas;  
d) Discriminativo dos salários de contribuição a partir de julho/94, carta de concessão de benefício e histórico de 
créditos dos últimos 5 (cinco) anos, nos processos de revisão de benefício previdenciário; 
e) Cópia do processo administrativo, nos feitos com pedido de concessão e/ou restabelecimento de benefício 
previdenciário ou assistencial. 
IV – A designação de audiência de instrução e julgamento, nos casos em que esta seja necessária; 
V – A determinação de realização de prova pericial, caso seja esta necessária — como nos pedidos de concessão 
ou restabelecimento de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou benefício assistencial —, nomeando-se 
perito e arbitrando-se seus honorários, para o que se observará o disposto no art. 1º, §§ 1º e 2º da 
PORTARIA/COJEF 2, de 20/11/2009. 
VI – A determinação de realização de estudo sócio-econômico, nas ações com pedido de concessão de benefício 
assistencial, nomeando-se perito e arbitrando-se seus honorários, para o que se observará o disposto no art. 1º, §§ 
1º e 2º da PORTARIA/COJEF 2, de 20/11/2009. 
§ 1º. Ao designar audiência, deverá a Secretaria observar rigorosamente o prazo mínimo de 30 (trinta) dias entre a 
citação da parte ré e a data prevista para a prática do ato. 
§ 2º. Nas hipóteses dos incisos V e VI do caput deste dispositivo, os quesitos do Juízo serão os constantes do 
Anexo I, desta Portaria, sendo desnecessária a sua repetição no ato ordinatório que determinar a realização de 
perícia, bastando que, em tal ato, faça-se menção a esta Portaria e ao respectivo Anexo. 
Art. 20. Caso queira, a parte ré poderá requerer o depósito em Secretaria da defesa padronizada, nos processos 
que envolvam demandas de massa, que suprirá a juntada de contestação específica, mediante certidão nos autos. 

CAPÍTULO IV – Das Provas 
Art. 21. Havendo pedido expresso e tempestivo das partes (art. 34, § 1º, da Lei 9.099/95), será providenciada, em 
tempo hábil, a intimação das testemunhas. 
§ 1º. Não serão expedidas cartas precatórias, somente podendo ser admitida a ouvida da parte autora e de 
testemunhas fora da sede desta Subseção, mediante requerimento que consigne fundamentadamente as razões 
da impossibilidade de comparecimento a este Juízo, não sendo justificativa, em princípio, o simples fato de 
residirem em outra localidade.  
§ 2º. Não sendo mencionada na petição inicial a necessidade de intimação das testemunhas para a audiência, 
considerar-se-á que comparecerão independentemente de intimação (art. 34, caput, da Lei 9099/95). 
Art. 22. Na intimação das partes autora para a audiência, deverá constar a advertência de que documentos não 
autenticados poderão ter a força probante desconsiderada quando do julgamento, caso se suscitem dúvidas 
razoáveis sobre sua autenticidade e esta não possa ser aferida no momento da prolação da sentença.  
Art. 23. Nos processos em que houver necessidade de produção de prova pericial, incumbirá à Secretaria, por ato 
ordinatório, providenciar a intimação do perito de sua nomeação e para entregar o laudo, no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da realização do exame. 
§ 1º. Findo o prazo supra sem que o laudo tenha sido entregue e sem solicitação de prorrogação de prazo, deverá 
a Secretaria, independentemente de despacho judicial, intimar o perito para que cumpra o seu mister, no prazo de 
10 (dez) dias. 
§ 2º. As comunicações com os peritos do juízo serão feitas preferencialmente por telefone, correio eletrônico ou 
fax, somente se fazendo intimações por mandado ou por via postal nos casos absolutamente necessários. 
Art. 24. As partes serão intimadas, por ato ordinatório, do dia e hora da realização da perícia e para, se quiserem, 
indicar assistentes técnicos e formular quesitos. 
§ 1º. Ao ser intimada nos termos do caput deste dispositivo, a parte autora será advertida de que deverá 
comparecer no dia e hora designados para se submeter aos exames periciais portando todos os exames médicos 
de que disponha relativamente à incapacidade alegada, tais como laudos, exames laboratoriais, guias de 
internação, etc. 
§ 2º. Caso a parte autora não compareça à perícia nem justifique a sua ausência, uma vez comunicado o fato pelo 
perito do Juízo, serão os autos conclusos para Sentença.  
Art. 25. Após a entrega do laudo ou do relatório técnico, será expedido ofício, independentemente de despacho, 
solicitando-se à Direção do Foro o pagamento dos honorários do perito. 
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CAPÍTULO V – Dos Atos Cartorários 

Art. 26. A juntada de qualquer petição ou documento, a remessa de processo à conclusão e o posterior 
recebimento pela Secretaria, serão feitos independentemente de certidão/termo nos autos, uma vez que tais 
situações processuais poderão ser verificadas no sistema processuais. 
Art. 27. Nas ações em que houver sentença homologatória de acordo, as fases de registro e trânsito em julgado 
são lançadas no mesmo momento, porque, inexistindo recurso de sentença homologatória (art. 41, Lei 9.099/95), 
não se aguarda o decurso de prazo recursal e de imediato certifica-se o trânsito. 
Art. 28. A parte e/ou seu representante judicial poderá ter vista dos autos em secretaria, ainda que esteja 
desacompanhada de advogado. 

CAPÍTULO VI – Da Comunicação dos Atos Processuais 
Art. 29. As intimações serão realizadas por meio de correio eletrônico (e-mail), telefone, fax, via postal ou por 
qualquer outro meio idôneo (Art. 19 da Lei 9.099/95), fazendo-se por mandado ou por carta precatória apenas em 
casos absolutamente necessários. 
Art. 30. É facultada à parte autora a indicação, nos processos iniciados por atermação, de endereço e/ou número 
de telefone de pessoa conhecida ou mesmo de entidade representativa, para fins de recebimento de intimação. 
Art. 31. No caso de processos iniciados por termo de pedido oral, a parte autora será intimada preferencialmente 
via correio eletrônico ou por meio do número de telefone que tenham indicado quando da atermação. 
§ 1º. Caso não haja, na atermação, indicação de endereço de correio eletrônico ou de número telefônico, será a 
parte autora intimada: 
I – Por mandado, quando residir no Município-sede desta Subseção Judiciária; 
II – Por correspondência simples, nos demais casos; 
III – Por carta precatória, quando a parte for domiciliada em local não atendido pelos correios. 
IV – Por edital, afixado na sede deste Juízo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, quando a parte for domiciliada em local 
não atendido pelos correios e se tratar de intimação da sentença. 
§ 2º Serão reputadas eficazes as intimações que não se realizem por mudança de endereço, inclusive de correio 
eletrônico, ou de insucesso de 3 (três) tentativas, em dias alternados, de contato telefônico com a parte, no número 
de telefone declinado no termo de pedido, devendo o fato ser certificado nos autos. 
§ 3º Caso se realize a intimação via telefone, deverão constar da certidão os dados referentes à data, hora e 
pessoa que recebeu a intimação. 
Art. 32. Os prazos processuais, inclusive para apresentação de defesa e recurso, terão início a partir da ciência da 
parte acerca do ato processual, e não da juntada do mandado, carta de citação e/ou intimação aos autos. 
Parágrafo Único. Nas hipóteses do art. 31, § 1º, II e IV, desta Portaria, os prazos processuais terão início: 
I – 10 (dez) dias após a expedição da correspondência simples; 
II – No primeiro dia após o término do prazo de publicação do edital. 
Art. 33. Quando a sentença não for proferida em audiência, não se fará a intimação da parte ré, quando se tratar 
de sentença terminativa ou de total improcedência, ante a ausência de interesse recursal, caso em que, após 
certificado o trânsito em julgado para a parte autora, serão os autos arquivados, com baixa na distribuição. 
§ 1º. Também não se fará a intimação à parte autora da sentença terminativa, quando a mesma não esteja 
representada por advogado, caso em que, passados 10 (dez) dias da prolação da sentença, serão os autos 
remetidos ao arquivo, com baixa na distribuição, não se certificando o trânsito em julgado. 
§ 2º. Não se aplica a disposição prevista no caput deste dispositivo quando houver, na sentença terminativa ou de 
total improcedência, a revogação de antecipação da tutela ou de medida cautelar que tenha sido anteriormente 
concedida, caso em que se fará normalmente a intimação da parte ré. 
Art. 34. Nos processos em que for obrigatória a intervenção do Ministério Público Federal – MPF, providenciará a 
Secretaria, por ato ordinatório, a sua intimação após a contestação, dando-se-lhe ciência, ainda, de todos os atos 
processuais (designação de audiência, marcação de perícia, entrega do laudo, sentença, etc.). 
Art. 35. Formulada, a qualquer tempo, proposta de acordo, providenciará a Secretaria, por ato ordinatório, a 
intimação da parte contrária para se manifestar, em 10 (dez) dias, sobre os seus termos. 

CAPÍTULO VIII – Dos Recursos 
Art. 36. Interposto recurso contra a sentença, cumprirá à Secretaria, por ato ordinatório: 
I – Receber o recurso, nos efeitos devolutivo e suspensivo, salvo se houver medida de urgência (antecipatória ou 
cautelar) concedida ou confirmada na sentença, caso em que, em relação a este específico capítulo da sentença, 
será o recurso recebido apenas no efeito devolutivo. 
II – Providenciar a intimação da parte recorrida para apresentar contra-razões no prazo de lei; 
III – Providenciar a subida dos autos à Turma Recursal, após as contra-razões ou o decurso in albis do prazo para 
apresentá-las. 
Parágrafo único. Deverá a Secretaria, para praticar o ato ordinatório previsto neste dispositivo, verificar se foram 
preenchidos os pressupostos recursais, notadamente os da tempestividade e do preparo, nos casos em que não 
tenha sido deferida a assistência judiciária gratuita. 
Art. 37. Certificado o não-preenchimento de qualquer dos pressupostos recursais, far-se-ão os autos conclusos 
para deliberação judicial. 
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CAPÍTULO IX – Do Cumprimento de Sentença ou Decisão 

Seção I – Do Cumprimento de Sentença que Reconheceu a Existência de Obrigação Pecuniária 
Art. 38. Certificado o trânsito em julgado da sentença ou acórdão, com julgamento de procedência total ou parcial, 
reconhecendo a existência de obrigação pecuniária em desfavor da União, suas autarquias ou fundações, das 
Fazendas estadual ou municipal, dos conselhos de fiscalização profissional ou da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (ECT), caso o valor da condenação já conste do título judicial, serão os autos conclusos para expedição 
da requisição de pagamento, observando-se a regulamentação editada pelo Conselho da Justiça Federal. 
§ 1º. Não havendo valor líquido declarado no título judicial exeqüendo, providenciará a Secretaria, por ato 
ordinatório, a intimação da parte ré para apresentar, em 30 (trinta) dias os cálculos dos valores devidos, conforme 
os parâmetros previstos no título. 
§ 2º. Apresentados os cálculos previstos no parágrafo anterior, será a parte autora, também por ato ordinatório, 
intimada a sobre eles se manifestar, sob a advertência de que caso discorde dos mesmos, deverá apresentar 
demonstrativo do montante que entende devido, bem como apontar específica e fundamentadamente quais os 
pontos de sua impugnação. 
§ 3º. Em seguida, far-se-ão conclusos os autos para fins de expedição da requisição de pagamento ou de 
deliberação acerca da impugnação específica que tenha sido apresentada. 
Art. 39. Ao expedir a requisição de pagamento, deverá a Secretaria cumprir o disposto no art. 12, § 1º, da Lei n. 
10.259/01, sempre que o ente público restar vencido em causas em que houve a realização de perícia. 
Art. 40. Certificado o trânsito em julgado da sentença ou do acórdão da Turma Recursal, com julgamento de 
procedência total ou parcial, reconhecendo a existência de obrigação pecuniária em desfavor de empresa pública 
federal, à exceção da ECT, caso o valor da condenação já conste do título judicial, a Secretaria, por ato ordinatório, 
providenciará a intimação da parte ré para cumprir o julgado, nos termos do art. 475-J, do CPC, bem como para 
comprovar o efetivo cumprimento da obrigação no prazo de lei. 
§ 1º. Para se desincumbir do dever previsto no caput deste dispositivo, poderá a parte ré: 
I – pagar diretamente os valores ao credor; 
II – depositar a quantia devida em conta bancária de titularidade do credor; 
III – depositar o montante devido em conta bancária à disposição do Juízo. 
§ 2º. Findo o prazo previsto no caput deste dispositivo, providenciará a Secretaria, por ato ordinatório, a intimação 
da parte autora para, em 10 (dez) dias, dizer sobre o cumprimento da obrigação, sob a advertência de que 
ausência de manifestação específica e fundamentada implicará no reconhecimento de que a obrigação foi 
integralmente cumprida. 
§ 3º. Caso a parte ré opte por cumprir a obrigação na forma prevista no inciso III do § 1º deste dispositivo, em 
havendo anuência expressa ou tácita da parte autora à informação de que fora cumprida a obrigação, ou decorra in 
albis o prazo previsto no parágrafo anterior, a Secretaria, por ato ordinatório, providenciará a confecção e 
expedição do alvará para levantamento dos valores e a intimação da parte autora para vir retirá-lo em 10 (dez) 
dias, sob pena de cancelamento do mesmo e de arquivamento dos autos. 
§ 4º. Não havendo valor líquido declarado no título judicial exeqüendo, providenciará a Secretaria, por ato 
ordinatório, a intimação da parte ré para apresentar, em 30 (trinta) dias os cálculos dos valores devidos, conforme 
os parâmetros previstos no título. 
§ 5º. Apresentados os cálculos previstos no parágrafo anterior, será a parte autora, também por ato ordinatório, 
intimada a sobre eles se manifestar, sob a advertência de que caso discorde dos mesmos, deverá apresentar 
demonstrativo do montante que entende devido, bem como apontar específica e fundamentadamente quais os 
pontos de sua impugnação. 
§ 6º. Havendo concordância, expressa ou tácita, com os cálculos apresentados pela parte ré, proceder-se-á na 
forma do caput e §§ 1º a 3º deste dispositivo. 

Seção II – Do Cumprimento de Sentença ou Decisão que Reconheceu a Existência de Obrigação de Fazer 
Art. 41. Certificado o trânsito em julgado da sentença ou do acórdão da Turma Recursal, com julgamento de 
procedência total ou parcial, reconhecendo a existência de obrigação de fazer, caso não haja o adimplemento 
voluntário da obrigação no prazo assinado no título judicial, providenciará a Secretaria, por ato ordinatório, a 
renovação da intimação da parte ré para, em 15 (quinze) dias cumprir o comando judicial e trazer aos autos a 
prova do cumprimento – sem prejuízo da imediata incidência da multa que eventualmente já tenha sido cominada, 
o que será objeto de deliberação judicial. 
§ 1º. Não cumprida a obrigação no prazo previsto no caput deste dispositivo, serão os autos conclusos ao Juiz da 
causa. 
§ 2º. Noticiado, pela parte autora, que a obrigação de fazer não foi cumprida a tempo e modo, providenciará a 
Secretaria a intimação, por ato ordinatório, da parte ré para manifestação em 05 (cinco) dias, fazendo-se a 
conclusão dos autos em seguida. 

CAPÍTULO X – Disposições Finais 
Art. 42. Aos processos da competência do Juizado Especial Federal Adjunto, aplicam-se subsidiariamente as 
disposições contidas na Portaria n. 02, da 2ª Vara desta Subseção, no que não contrariarem a presente Portaria 



 
05 de março de 2012 B o l e t i m  I n t e r n o  I n f o r m a t i v o  N º 0 3 9 / 2 0 1 2  Página 19 

 
Art. 43. Esta Portaria é expedida em complemento às resoluções e demais normas editadas pelo Conselho 
Nacional de Justiça, pelo Conselho da Justiça Federal e pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, entrando em 
vigor a partir da sua publicação. 

A N E X O  I - QUESITOS 
 I – Benefícios previdenciários por incapacidade (auxílio-doença/aposentadoria por invalidez) 
1º) O periciando é portador de alguma doença ou seqüela? Qual, e desde qual data aproximada? A fixação da data 
baseou-se apenas nas declarações do(a) periciando(a) ou em  dados objetivos, como exames e relatórios 
médicos?  
2º) Se positiva a resposta anterior, tal doença ou seqüela o(a) inabilita para o exercício de sua profissão (atividade 
laborativa habitual)? Qual a data aproximada do início da incapacidade? 
3º) A data aproximada do início da incapacidade coincide com a data aproximada do início da doença? 
4º) Sendo negativa a resposta anterior, a incapacidade é decorrente de agravamento ou progressão da 
enfermidade ou seqüela havida anteriormente ? 
5º) Acaso existente a incapacidade, qual a repercussão desta sobre as tarefas típicas da ocupação profissional 
do(a) periciando(a)?  
6º) Havendo incapacidade, trata-se de incapacidade passível de recuperação (mediante tratamento adequado e 
levando em conta a idade do periciando) ou trata-se de incapacidade definitiva?  
7º) Havendo incapacidade, esclareça o Sr. Perito se a incapacidade para o trabalho abrange qualquer atividade 
laborativa ou apenas algumas atividades e, neste último caso, se abrange a profissão (atividade laborativa 
habitual) do(a) periciando(a)? 
8º) Havendo incapacidade, o periciando estaria apto a submeter-se a reabilitação profissional para o exercício de 
atividades que lhe garantam a subsistência?  
9º) Havendo incapacidade, esta é decorrente do exercício profissional do periciando? 
10º) Caso haja incapacidade, qual o prazo aproximado de afastamento necessário à recuperação da capacidade 
laborativa por parte do(a) periciando(a)?  
11º) O periciando possui incapacidade permanente para as atividades da vida diária que torne necessária a 
assistência permanente de outra pessoa? 
12º) Preste o Sr. Perito os esclarecimentos adicionais que considerar necessários. 
II – Benefícios assistenciais – perícia médica 
1º) Apresenta a parte autora alguma doença, deficiência física ou mental ou seqüela? Justificar e, em caso 
afirmativo, especificar a doença ou seqüela com as suas características e data de início, indicando o CID. 
2º) A doença ou seqüela que acomete o autor dificulta de alguma maneira a sua participação plena e efetiva na 
sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas? Justificar. 
3º) A doença ou seqüela que acomete o autor o deixa incapacitado para os atos da vida independente, tais como 
vestir-se, alimentar-se, realizar a própria higiene, etc.? Em caso afirmativo, descrever as limitações encontradas. 
4º) Necessita a parte autora de auxílio de terceiros para a prática de atos da vida independente? 
5º)  A doença ou seqüela que acomete o autor o deixa incapacitado para o exercício de suas atividades laborativas 
habituais? Justificar.  
6º) É possível determinar, com base em conhecimento médico, exames ou laudos, ao menos aproximadamente, a 
data do início da incapacidade ou da existência de óbices à participação plena e efetiva na sociedade, em 
igualdade de condições com as demais pessoas? Em caso afirmativo, indique-a. 
7º) A incapacidade do(a) autor(a) ou as dificuldades de participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de 
condições com as demais pessoas são de natureza permanente ou temporária? Sendo temporária, qual a data 
aproximada da cessação da incapacidade ou daquelas dificuldades? 
8º) O (a) periciando sofreu internações ou intervenções cirúrgicas recentes? Especificar. 
9º) O (a) periciando tem necessidade de uso freqüente de medicação? Qual? 
10º) O uso dessa medicação é suficiente para evitar a manifestação dos sintomas da enfermidade? É possível um 
controle medicamentoso ou dietético da doença? 
11º) Quais exames foram considerados para as conclusões do laudo? 
12º) Observações finais pertinentes com análise dos documentos/exames apresentados pelo(a) autor(a). 
III – Benefícios assistenciais – estudo econômico social 
1º) Relacionar todos os componentes do grupo familiar de que faz parte o autor, e as seguintes informações a 
respeito de cada um: 
a) data de nascimento; 
b) RG e CPF; 
c) relação de parentesco com a parte autora; 
d) a renda auferida, oriunda do trabalho ou de benefício previdenciário ou assistencial; 
2º) Quem vem assegurando os meios de subsistência da parte autora até o presente 
momento? 
3º) O imóvel onde reside a parte autora é próprio, alugado ou cedido gratuitamente? 
4º) Qual o valor aproximado do imóvel ou do aluguel? 
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5º) Descrever o imóvel onde reside o autor e os bens nele contidos (especificar o material utilizado na construção – 
alvenaria, madeira – o número de cômodos, o estado de conservação e os eletrodomésticos nele encontrados). 
6º)  Há veículos, telefones (fixo ou celular), eletrodomésticos e computador, etc., na residência do requerente? a 
quem pertencem? 
7º) Indicar outros bens e utensílios porventura existentes na casa e o seu estado de conservação. 
8º) Descrever as despesas da parte autora com medicamentos, tratamentos médicos e outros gastos mensais 
9º) Prestar outras informações que entender necessárias para a elucidação da causa, especialmente no que diz 
respeito à condição de vida da parte autora e se esta evidencia estado de miserabilidade.. 
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