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Portar ia n.  185,  de 30 de junho de 2011.
[Torna obrigatório o envio, em meio eletrônico, das 
petições e documentos correlatos, no âmbito judicial, 
pelas partes e pelos advogados.] 
O MM. Juiz Federal HERCULANO MARTINS NACIF, 
Diretor do Foro da Seção Judiciária de Rondônia, no 
uso de suas atribuições legais;
Considerando o disposto na Lei n. 11.419/2006, cujo 
teor trata sobre a informatização do processo judicial;
Considerando as Resoluções Presi, do TRF- 1.ª 
Região, sob o n. 600-25/2009, a instituir Processo 
Digital e- Jur na Justiça Federal da Primeira Região, e 
sob o n. 600-26/2009, a dispor sobre as peças digitais 
da consulta processual e o recebimento de petição 
por meio eletrônico;
Considerando a Portaria Presi N.600-403/2009, que 
regulamento os procedimentos de digitalização de 
petições e documentos;
Considerando a Resolução Presi/Cenag n. 9/2010, 
a estabelecer novas coordenadas para utilização 
do Sistema de Transmissão de Atos Processuais da 
Justiça Federal da Primeira Região – e-Proc, assim 
como para o Processo Digital da Primeira Região – e-
Jur. 

R E S O L V E:
Art. 1.º As petições iniciais e incidentais e respectivos 
anexos relativos às classes de Mandados de 
Segurança e Ação Monitória e seus Embargos, bem 
como aos processos do Juizado Especial Federal 
Virtual, deverão ser enviadas a esta Seção Judiciária 
por meio eletrônico – via Sistema e-Proc, disponível 
no sítio da Justiça Federal/RO (www.jfro.jus.br), 
exceto às Subseções vinculadas. 
§ 1º O referido procedimento se aplicará às demais 
classes processuais e às Subseções vinculadas à 
medida que for implantado o processo digital.
§ 2º O acervo físico em tramitação permanecerá 
inalterado, a receber petições e documentos físicos 
normalmente, até sua gradual extinção com o 
julgamento e arquivamento dos autos respectivos.
Art. 2.º As partes ou advogados poderão enviar os 
expedientes nominados no art. 1.º, por meios próprios, 
ou por equipamentos de digitalização e acesso à 
rede mundial de computadores disponibilizados nas 
dependências desta Seccional para esse propósito. 
Art. 3.º A digitalização mencionada nos artigos 
anteriores, ficará a cargo das partes, seus advogados 
ou quem por eles indicado, que terão a responsabilidade 
de realizar tais atos, de modo a permitir a perfeita 
ordem e legibilidade das peças e documentos.
Parágrafo único. Para melhor qualidade e desempenho 
da digitalização, é recomendável que as petições e 
demais documentos mencionados no caput sejam 
apresentados consoante estabelecido no art. 12 da 
PORTARIA/PRESI N. 600-403/2009, do TRF – 1ª 
Região.
Art. 4.º A petição física recebida no protocolo, mas 
identificada, posteriormente, que pertence a processo 
virtual,  ficará retida no protocolo, que se encarregará 
de contatar seu subscritor, para devolução, 
desconsiderando o registro de entrada para todos os 
fins.
Art. 5.º As petições iniciais contendo mais de 750 
(setecentos e cinquenta) páginas, inclusive com o 
cômputo dos documentos e anexos, serão distribuídas 
e tramitarão em meio físico. 
Art. 6.º As petições e documentos afins, por ocasião 
do plantão judicial, não deverão ser encaminhados 
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pelo e-Proc.
§ 1.º Compete ao interessado, na situação descrita 
no caput, entrar em contato direto com o Diretor de 
Secretaria Plantonista, durante o horário de expediente, 
na sede da Justiça Federal em Rondônia (localizada 
na Av. Presidente Dutra, 2.203 – Centro - Porto Velho/
RO – fone (69)3211-2400), ou contatá-lo, em outro 
horário, pelo telefone celular (69) 9229-8353.
§ 2.º    O período de plantão judicial compreende 
feriados forenses, sábados, domingos e os interregnos 
que antecedem ou sucedem o horário de atendimento 
ao público externo na Seccional,  fixado das 9h às 18h, 
nos termos da Resolução TRF-1.ª Região n. 07/2000, 
c/c a Portaria n. 65/2004 – Diref/RO.
Art. 7.º O protocolo de petição por meio eletrônico não 
dispensa a entrega de documentos que, de acordo 
com a Lei processual, tenham de ser apresentados 
sob a forma original, a exemplo de cédula de crédito 
bancário, nota promissória, entre outras.
Parágrafo único. Nos casos de documentos 
indispensáveis ao ajuizamento ou à contestação da 
ação ou necessário para eventual prova ou perícia, os 
originais deverão permanecer acautelados em autos 
próprios na Secretaria do Juízo, mediante certidão e 
informação no processo digital quanto à sua localização 
física.
Art. 8.º O serviço de digitalização da documentação 
em tela, bem como o peticionamento eletrônico – e-
Proc, pelas partes, advogados e/ou pessoas indicadas 
por eles, nas instalações da Seccional, será orientado 
por responsável previamente designado, representado 
por um servidor, um prestador de serviço ou um 
estagiário.
Art. 9.º À Central de Digitalização compete digitalizar 
as petições e documentos oriundos do setor de 
atermação, das Varas da Seccional e do plantão e 
processos oriundos  de outros juízos, que ainda não 
tenham processo digital, ou em casos excepcionais, a 
critério do Juiz condutor do feito.
§ 1º A critério exclusivo do Juiz condutor do processo, 
poderá ser atribuída digitalização de documentos 
entregues em audiência desde que observada, em 
qualquer caso, a pertinência com o ato.
§ 2º No caso de impossibilidade de devolução 
imediata das petições e documentos aos interessados, 
os originais serão enviados às correspondentes 
Secretarias de Varas, para devolução à parte ou ao seu 
representante legal, podendo as cópias ser eliminadas 
após 30 (trinta) dias da digitalização. 
Art. 10. As prescrições definidas na Resolução/PRESI 
n. 600-26/ TRF -1.ª Região, de 7 de dezembro de 
2009, art. 4.º e seguintes deverão ser observadas no 
e-Proc.
Art. 11. Revoguem-se as disposições em contrário.
Art. 12. Os casos omissos serão resolvidos pela 

Direção do Foro.
Art. 13. Esta Portaria entra em vigor a partir de 1º de 
setembro de 2011.
Art. 14.  Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Portar ia N.  200,  de 20 de julho de 2011.
O MM. Juiz Federal HERCULANO MARTINS NACIF, 
Diretor do Foro da Seção Judiciária de Rondônia, no 
uso de suas atribuições legais; Considerando o teor 
do Ofício n. 823 PRESI/SECRE, de 14-06-2011;
R E S O L V E:
I – Dispensar o servidor CLEBER NETO MIRANDA, 
Motorista do Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Uberaba/MG, colocado à disposição do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, da Função 
Comissionada, Código FC- 5, de Supervisor da Seção 
de Protocolo e Informações Processuais – Sepip, 
da Secretaria da 3.ª Vara desta Seção Judiciária, 
designado pela Portaria n. 233/2007-Diref/RO, Item II.
II - Publique-se.  Registre-se.  Cumpra-se.

Portar ia n.  201,  de 20 de julho de 2011.
O MM. Juiz Federal HERCULANO MARTINS NACIF, 
Diretor do Foro da Seção Judiciária de Rondônia, no 
uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E:
I – Designar, no período de 18 a 27-7-2011, nos ter-
mos da Lei n. 8.112/90, artigo 38, com a redação 
dada pela Lei n. 9.527/97, c/c a Resolução n. 03/2008 
– CJF, o servidor CHRISTYAN NEVES DE OLIVEIRA, 
Requisitado do Quadro de Pessoal da Prefeitura de 
Porto Velho, para, sem prejuízo de suas funções, exer-
cer, como substituto eventual, da função Comissionada, 
Código FC-5, de Supervisor da Seção de Cálculos 
Judiciais - Secaj/Nucju/Secad, desta Seção Judiciária, 
em razão de férias do titular.
II - Publique-se.  Registre-se.  Cumpra-se.

Portar ia n.  202,  de 20 de julho de 2011.
O MM. Juiz Federal HERCULANO MARTINS NACIF, 
Diretor do Foro da Seção Judiciária de Rondônia, no 
uso de suas atribuições legais; Considerando o Ato/
Presi/Secre n. 1.010, de 30-6-2011, publicado no 
Boletim de Serviço do TRF 1ª Região de 12-7-2011;
R E S O L V E:
I – Dispensar, a partir do dia 16-7-2011, nos termos da 
Lei n. 8.112/90, artigo 38, com a redação dada pela 
Lei n. 9.527/97, c/c a Resolução n. 03/2008 – CJF, 
o servidor EDSON MARQUES DO NASCIMENTO 
JÚNIOR, Técnico Judiciário, Área Administrativa, 
Classe “A”, Padrão 4, da função Comissionada, 
Código FC-5, de Supervisor da Seção de Execuções 
– Sexec, da 3ª Vara desta Seção Judiciária, designado 
pela Portaria n. 322/2010-Diref/RO, Item II.
II - Publique-se.  Registre-se.  Cumpra-se.
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DESPACHOS

Processo Administrat ivo n.  175/2011 – JFRO
Considerando as informações da Secretaria 
Administrativa (f. 14), autorizo a inclusão, nos 
assentamentos funcionais do servidor Reginaldo 
Pereira de Sousa, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Nível Intermediário, Classe “A”, Padrão 
01, do dependente abaixo, para fins de imposto de 
renda, consoante legislação específica:
Gabriel Gomes de Sousa, filho, nascido no dia 30-5-
2011, em Teresina/PI, filho de Reginaldo Pereira de 
Sousa e de Marilene Gomes - Lei n. 9.250/1995, artigo 
35, III, c/c o Decreto n. 3.000/99, art. 77, § 1.º, III;
À Secad, para providências.
Porto Velho (RO), 07 de julho de 2011.

Processo Administrat ivo n.  175/2011 – JFRO
Considerando as informações da Secretaria 
Administrativa (f. 21), autorizo a inclusão, nos 
assentamentos funcionais da servidora Maria José 
Naimaier Duarte, Analista Judiciário, Área Judiciária, 
Especialidade Executante de Mandados, Nível 
Superior, Classe “C”, Padrão 15, da dependente 
abaixo, para fins de imposto de renda, consoante 
legislação específica:
Catarina Naimaier Benesby Azevedo, neta sob guarda, 
nascida no dia 07-2-2009, em Porto Velho/RO, filha 
de Jander Machado Azevedo e de Yochabel Naimaier 
Benesby - Lei n. 9.250/1995, artigo 35, V, c/c o Decreto 
n. 3.000/99, art. 77, § 1.º, V;
À Secad, para providências.
Porto Velho (RO), 11 de julho de 2011.

Processo Administrat ivo n.  432/2011 – JFRO
Considerando as informações da Secretaria 
Administrativa (f. 4), concedo ao servidor Reginaldo 
Pereira de Sousa, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Nível Intermediário, Classe “A”, 
Padrão 01, lotada na Subseção Judiciária de Guajará-
Mirim, em face do nascimento do respectivo filho, 
auxílio-natalidade, em quantia equivalente ao menor 
vencimento do serviço público, com arrimo na Lei 
n. 8.112/90, artigo 196, c/c a Resolução n. 02/2008 
– CJF, artigo 5.º. 
À Secad, para providências.
Porto Velho (RO), 13 de julho de 2011.
________________________________________
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