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EXPEDIENTE

Diretor do Foro da Seção Seção Judiciária de Rondônia
Herculano Martins Nacif

Juiz Diretor da Subseção de Ji-Paraná
Lilian Oliveira da Costa Tourinho 
 
Juiz Diretor da Subseção de Guajará-Mirim 
Ailton Scramm de Rocha
   
Diretor da Secretaria Administrativa
Erico de Souza Santos

DIREÇÃO DO FORO
PORTARIAS

Portaria N. 333, de 1.º de dezembro de 2011.
O MM. Juiz Federal HERCULANO MARTINS NACIF, 
Diretor do Foro da Seção Judiciária de Rondônia, 
no uso de suas atribuições legais; Considerando os 
termos do Ofício DIR/JIPR n. 146/2011, proveniente 
da Subseção Judiciária de Ji-Paraná. RESOLVE:
I – Dispensar a servidora ROSANA DO CARMO MAIA 
TOLDO, Técnico Judiciário, Área Administrativa, Nível 
Intermediário, Classe “B”, Padrão 09, do Quadro de 
Pessoal da Seção Judiciária do Estado do Paraná, 
Subseção Judiciária de Campo Mourão, removida, a 
pedido, para a Subseção Judiciária de Ji-Paraná, da 
Função Comissionada, Código FC-5, de Oficiala de 
Gabinete do Gabinete do Juiz Federal Substituto – 
Gajus, da Vara Federal Descentralizada de Ji-Paraná, 
designada pela Portaria n. 108/2011 – Diref/RO.
II – Designar a servidora identificada no item I para 
exercer a Função Comissionada, Código FC-05, de 
Supervisora da Seção de Suporte Administrativo 
– Sesud, Vaga 207, da Secretaria da Vara Única da 
Subseção Judiciária de Ji-Paraná/RO. 
III - Publique-se.  Registre-se.  Cumpra-se.

Portaria N. 334, de 1.º de dezembro de 2011.
O MM. Juiz Federal HERCULANO MARTINS NACIF, 
Diretor do Foro da Seção Judiciária de Rondônia, 
no uso de suas atribuições legais; Considerando os 
termos do Ofício DIR/JIPR n. 146/2011, proveniente 

da Subseção Judiciária de Ji-Paraná. RESOLVE:
I – Dispensar o servidor JULIANO GONÇALVES 
DE OLIVEIRA, Analista Judiciário, Área Judiciária, 
Nível Superior, Classe “A”, Padrão 01, do Quadro 
de Pessoal da Justiça Federal de Primeira Instância, 
Seção Judiciária do Estado de Rondônia – Subseção 
Judiciária de Ji-Paraná/RO, da Função Comissionada, 
Código FC-5, de Supervisor da Seção de Suporte 
Administrativo – Sesud, Vaga 207, da Secretaria da 
Vara Única da Subseção Judiciária de Ji-Paraná/RO, 
designado pela Portaria n. 223/2011 – Diref/RO.
II – Designar o servidor identificado no item I para 
exercer a Função Comissionada, Código FC-5, de 
Oficial de Gabinete do Gabinete do Juiz Federal 
Substituto – Gajus, da Vara Federal Descentralizada 
de Ji-Paraná. 
III - Publique-se.  Registre-se.  Cumpra-se.

  DESPACHOS

Processo Administrativo N. 440/2006– JFRO
Considerando as informações da Secretaria 
Administrativa (f. 459), concedo, no dia 14-11-2011, 
à servidora Floriza Vieira dos Santos, Analista 
Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Execução 
de Mandados, Nível Superior, Classe “C”, Padrão 15, 
lotada na 3.ª Vara, dispensa ao serviço, nos termos 
da Lei n. 9.504/97, c/c a Resolução n. 22.154/2006– 
TSE, artigo 234.
À Secad, para providências.
Porto Velho (RO), 29 de novembro de 2011. 

Processo Administrativo N. 130/2010– JFRO
Considerando as informações da Secretaria 
Administrativa (f. 224), registre-se que não houve 
indeferimento, à f. 217, II, quanto ao pleito apresentado 
pelo servidor Thiago Denger Queiroz, Analista 
Judiciário, Área Judiciária, Nível Superior, Classe “B”, 
Padrão 07, lotado na 4.ª Vara, mas uma solicitação de 
justificativa pertinente à intempestividade do pedido 
no dia 26-9-2011, conforme Portaria n. 080/2007 – 
Diref/RO.
Acolho a justificativa (f. 223) do servidor identificado 
no item I, consoante Portaria n. 080/2007 – Diref/RO, 
artigo 3.º, com concessão de dispensa ao serviço, no 
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dia 26-9-2011, com espeque na Lei n. 9.504/97, c/c 
a Resolução n. 22.747/2008 – TSE. Encaminhe-se o 
presente despacho ao titular da 4.ª Vara, para fins de 
ciência do acolhimento do pleito do servidor.
À Secad, para providências.
Porto Velho (RO), 29 de novembro de 2011. 

Processo Administrativo N. 600/2010 – JFRO
Considerando as informações da Secretaria 
Administrativa (f. 15), autorizo a inclusão, nos 
assentamentos funcionais do servidor Michel Bandeira 
Macedo, Técnico Judiciário, Área Administrativa, Nível 
Intermediário, Classe “A”, Padrão 02, lotado na 3.ª 
Vara, do nome do dependente abaixo, para fins de 
imposto de renda, com arrimo, respectivamente, na Lei 
n. 9.250/1995, artigo 35, VI, c/c o Decreto n. 3.000/99, 
art. 77, § 1.º, VI:
Marcondes Bandeira de Macedo Filho (pai), nascido 
em 23-8-1957, nascido na cidade de Rio Branco/AC.
À Secad, para providências.
Porto Velho (RO), 29 de novembro de 2011.

Processo Administrativo N. 578/2011 – JFRO
Considerando as informações da Secretaria 
Administrativa (f. 16 -17) concedo à servidora Caroline 
Lordelo Nunes Figueira, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Nível Intermediário, Classe “A”, Padrão 
01, lotada na Secad, no interregno de 9-11-2011 a 7-
12-2011, prorrogação de licença para tratamento de 
saúde, com base na Lei n. 8.112/90, artigos 82, 202 e 
203, § 4.º, c/c a Resolução n. 159/2011 – CJF, artigos 1.°, 
I, e 10, parágrafo único, com entendimento justificável, 
conforme art. 5.º, § 7.º, da aludida Resolução. 
À Secad, para providências.
Porto Velho (RO), 29 de novembro de 2011.

Processo Administrativo N. 299/2005 – JFRO
Considerando as informações da Secretaria 
Administrativa (f. 31), acolho, excepcionalmente, 
a justificativa (f. 29) da servidora Vanessa Duarte 
Barbosa, Assistente Administrativa do Ministério de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ora cedida 
para a Seção Judiciária do Estado de Rondônia, lotada 
na 5.ª Vara, quanto à apresentação extemporânea de 
atestado médico (f. 30), com espeque na Portaria n. 
082/2007 – Diref, artigo 7.º.
Concedo à servidora identificada no item I,  no 
interregno de 18-10-2011 a 6-11-2011, licença para 
tratamento de saúde, nos termos da Lei 8.112/90, 
artigos 202 e 203, c/c a Resolução n. 02/2008 – CJF, 
artigos 13 e 14, pelo princípio do tempus regis actum.
Providências necessárias.
Porto Velho (RO), 29 de novembro de 2011.

Processo Administrativo N. 487/1997 – JFRO
Considerando as informações da Secretaria 
Administrativa (f. 75), concedo licença para tratamento 
de saúde, nos dias 7 e 8-11-2011, ao servidor Luiz Reis 
Barbosa, Analista Judiciário, Área Judiciária, Nível 
Superior, Classe “C”, Padrão 15, lotado na Subseção 
Judiciária de Ji-Paraná, nos termos da Lei 8.112/90, 
artigos 202 e 203, c/c a Resolução n. 02/2008 – CJF, 
artigos 13 e 14, pelo princípio do tempus regis actum.
Providências necessárias.
Porto Velho (RO), 29 de novembro de 2011.

Processo Administrativo N. 691/2011 – JFRO
Considerando as informações da Secretaria 
Administrativa (f. 3), concedo licença para tratamento 
de saúde, no dia24-10-2011, à servidora Maria 
Luiza Bezerra de Oliveira, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Nível Intermediário, Classe “A”, Padrão 
01, lotada na Subseção Judiciária de Guajará-Mirim, 
nos termos da Lei 8.112/90, artigos 202 e 203, c/c a 
Resolução n. 02/2008 – CJF, artigos 13 e 14, pelo 
princípio do tempus regis actum.
Providências necessárias.
Porto Velho (RO), 29 de novembro de 2011.

Processo Administrativo N. 307/2011 – JFRO
Considerando as informações da Secretaria 
Administrativa (f. 13), acolho, excepcionalmente, 
a justificativa (f. 12) do servidor Manoel Gustavo 
Fernandes Kliemann, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Nível Intermediário, Classe “A”, Padrão 
01, lotado na Subseção Judiciária de Guajará-Mirim, 
quanto à apresentação extemporânea de atestado 
médico (f. 8), com espeque na Portaria n. 082/2007 
– Diref, artigo 7.º.
Concedo ao servidor identificado no item I, no 
interregno de 18-10 a 1.º-11-2011, prorrogação da 
licença para tratamento de saúde, nos termos da Lei 
n. 8.112/90, artigos 82, 202 e 203, c/c a Resolução n. 
02/2008 – CJF, artigos 13, 14 e 15, § 1.º, pelo princípio 
do tempus regis actum.
Providências necessárias.
Porto Velho (RO), 29 de novembro de 2011.

Processo Administrativo N. 597/2011 – JFRO
Considerando as informações da Secretaria 
Administrativa (f. 9), concedo à servidora Felisbela 
Saraiva Costa, Técnico Judiciário, Área Administrativa, 
Nível Intermediário, Classe “A”, Padrão 01, lotada na 
4.ª Vara, 22-11-2011, licença para tratamento de saúde, 
com base na Lei n. 8.112/90, artigos  202 e 203, § 4.º, 
c/c a Resolução n. 159/2011 – CJF, artigo 1.°, I.
À Secad, para providências.
Porto Velho (RO), 1.º de dezembro de 2011.
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EDITAIS

EDITAL N° 01/2011 - EDITAL DE CADASTRAMENTO 
/ RECADASTRAMENTO DE ADVOGADOS 
VOLUNTÁRIOS, ADVOGADOS DATIVOS, 
CURADORES,  TRADUTORES, PERITOS E 
INTÉRPRETES
(PRAZO DE: a partir da data da publicação deste 
Edital)
O DIRETOR DO FORO DA JUSTIÇA FEDERAL DE 
PRIMEIRO GRAU NO ESTADO DE RONDÔNIA, 
no uso de suas atribuições legais, e considerando 
o disposto na Resolução N° 558/2007 do Conselho 
da Justiça Federal (CJF), torna públicos a abertura 
de inscrições para compor cadastro, as regras e os 
procedimentos para atuação de advogados voluntários 
e dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes, 
no âmbito da Seção Judiciária do Estado de Rondônia 
(SJ-RO).
1- Das inscrições
1.1.Estão abertas, a partir da data de publicação 
deste Edital, as inscrições para compor cadastro de 
advogados voluntários e dativos, curadores, peritos, 
tradutores e intérpretes para atuar no âmbito da Seção 
Judiciária de Rondônia.
1.2. Poderão se inscrever profissionais que atendam 
os requisitos constantes dos arts. 8° e 12 da Resolução 
N° 558/2007 - CJF, a qual consta do ANEXO deste 
Edital.
1.2.1.  É obrigatório o recadastramento, nos termos 
deste Edital, dos advogados e demais profissionais já 
atuantes na SJ-RO.
1.3. A inscrição será realizada pelo sistema Assistência 
Judiciária Gratuita - AJG, previsto no caput do art. 
8° da Resolução N° 558/2007-CJF, o qual estará 
disponível para acesso no sítio eletrônico da SJ-RO, 
na rede mundial de computadores.
1.3.1. O preenchimento do formulário nos termos 
do caput deste item 1.3. implica declaração de 
veracidade, sob as penas da lei, quanto a todas as 
informações prestadas por seu intermédio.
1.3.2.A confirmação da inscrição será feita por meio do 
comparecimento a uma das Varas Federais ou Juizados 
Especiais Federais da SJ-RO para identificação 
presencial, com a entrega da documentação listada 
na Seção 2 deste Edital.
1.4. No ato da inscrição, o profissional indicará a 
categoria em que deseja atuar (advogado voluntário, 
dativo, curador, perito, intérprete ou tradutor), podendo 
atuar em mais de uma.

2- Da documentação exigida para confirmação do 
cadastramento
2.1.  Serão requeridos documentos obrigatórios para a 

validação do cadastramento:
a)minicurrículo (todos os profissionais);
b)cópia de documento que comprove inscrição no 
conselho da classe (advogados e peritos);
c)cópia de diploma ou certificado de conclusão de curso 
ou outro meio que habilite o profissional ao idioma 
quando do cadastramento (intérpretes e tradutores);
d)declaração de recolhimento do INSS emitida pelo 
sistema AJG, caso haja recolhimento por outra fonte 
pagadora (todos os profissionais).
2.1.1.  Faculta-se ao juízo promover diligências 
destinadas a esclarecer ou confirmar as informações 
prestadas pelos profissionais ou, ainda, solicitar 
documentos não mencionados neste Edital.

3- Da nomeação de advogados voluntários ou 
dativos por parte do juízo
3.1. Se no curso da ação for verificada a inexistência 
de patrocínio em relação a uma ou mais partes, a 
necessidade da representação técnica destas para a 
garantia da efetividade da prestação jurisdicional e a 
impossibilidade de atuação da Defensoria Pública da 
União, o juízo designará advogado voluntário entre os 
inscritos para atuação na respectiva localidade.
3.1.1.  Verificada a inexistência de advogado voluntário 
entre os inscritos para atuação na localidade ou caso 
o juiz da causa entenda que a assistência judiciária da 
parte não possa ser adequadamente prestada por um 
dos advogados voluntários o juízo designará advogado 
dativo entre os inscritos para atuação na localidade.
3.1.2.  O juízo observará critério equitativo quanto às 
nomeações de advogados voluntários e dativos entre 
os inscritos para atuação na localidade.
3.2.O advogado voluntário será designado por meio 
da emissão da guia de encaminhamento prevista no 
art. 9º da Resolução N° 558/2007 - CJF, que será 
expedida pelo sistema em seu nome e entregue ao 
assistido, o qual, de posse desta, deverá procurar o 
profissional indicado.
3.2.1. O advogado voluntário designado deverá 
aceitar a guia de encaminhamento a que se refere o 
caput deste item 3.2. por meio do acesso ao sistema 
AJG.
3.2.2. Caso o advogado voluntário considere 
descabida a propositura da ação para a qual foi 
nomeado, poderá, por meio do sistema AJG, recusar 
justificadamente a guia de encaminhamento.
3.2.3.  Na hipótese prevista no subitem 3.2.2., o juízo 
juntará aos autos cópia da guia de encaminhamento 
recusada com a justificativa apresentada por escrito 
pelo advogado e procederá à nova designação de 
advogado para a causa nos termos do caput deste 
item 3.2.
3.2.4. Uma vez aceita a guia de encaminhamento, 
será feita a nomeação do advogado voluntário e 
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expedido pelo sistema AJG um termo de nomeação de 
profissional, o qual será juntado aos autos do processo 
em que se deu a nomeação.
3.3.O advogado dativo será designado por nomeação, 
sem a necessidade de guia de encaminhamento, sendo 
expedido pelo sistema AJG um termo de nomeação 
de profissional. O advogado será informado por meio 
de acesso ao referido  sistema sobre os processos 
em que tenha sido designado como dativo, podendo 
aceitar ou recusar a nomeação, selecionando a opção 
desejada.
3.3.1.  Após aceita a nomeação pelo advogado dativo, 
a secretaria do juízo juntará aos autos do processo 
cópia do termo de nomeação de profissional.
3.3.2. Na hipótese de recusa da nomeação pelo 
profissional, o juízo juntará aos autos cópia do 
termo de nomeação recusado com a justificativa 
apresentada por escrito pelo advogado e procederá 
à nova nomeação de advogado para a causa nos 
termos do caput deste item 3.3.

4- Da atuação do advogado na causa e respectiva 
fiscalização
4.1.O advogado nomeado para a causa, voluntário ou 
dativo, promoverá todos os esforços necessários à 
defesa dos interesses do assistido, cabendo-lhe:
a)zelar pela instrução da ação com a documentação 
necessária ao seu deslinde;
b)acompanhar integralmente a ação até o trânsito em 
julgado da sentença e o respectivo cumprimento;
c)orientar, quando solicitado, o assistido acerca da 
evolução do processo.
4.2.Caberá ao juízo fiscalizar a assistência judiciária 
prestada pelo advogado voluntário ou dativo, 
podendo inclusive substituí-lo, por meio de decisão 
fundamentada nos autos, se identificar indícios de 
imperícia ou negligência no exercício do múnus para 
o qual tenha sido designado.
4.2.1.  A decisão referente à destituição de advogado 
voluntário ou dativo será comunicada por ofício ao 
Diretor do Foro.
4.2.2.  A existência de 3 (três) decisões referentes à 
destituição de advogado proferidas por, no mínimo, 2 
(dois) magistrados diferentes implicará a exclusão do 
advogado voluntário ou dativo do cadastro.

5- Da nomeação de tradutores, peritos, intérpretes 
e curadores por parte do juízo
5.1.  Se no curso da ação for verificada a necessidade 
de atuação de tradutor, perito, intérprete ou curador 
em relação a uma ou mais provas ou partes, o juízo 
designará profissional entre os inscritos para atuação 
na respectiva localidade.
5.1.1. O juízo observará critério equitativo quanto 
às nomeações de tradutores, peritos, intérpretes e 

curadores entre os inscritos para atuação na respectiva 
localidade.
5.1.2.Aplicam-se quanto à nomeação dos profissionais 
mencionados no título os procedimentos previstos 
para os advogados dativos, conforme o item 3.3. e 
respectivos subitens.

6- Da atuação dos tradutores, peritos, intérpretes e 
curadores na causa e respectiva fiscalização
6.1. O tradutor, perito, intérprete nomeado para 
a causa promoverá todos os esforços necessários 
para esclarecer as provas sobre as quais deva se 
manifestar.
6.2.O curador nomeado para a causa promoverá todos 
os esforços necessários à defesa dos interesses do 
representado.
6.3.Caberá ao juízo fiscalizar a atuação dos tradutores, 
peritos, intérpretes e curadores, podendo inclusive 
substituí-los, por meio de decisão fundamentada nos 
autos, se identificar indícios de imperícia ou negligência 
no exercício do múnus para o qual tenham sido 
designados.
6.3.1.  A decisão referente à destituição de tradutor, 
perito, intérprete e curador será comunicada por ofício 
ao Diretor do Foro.
6.3.2.  A existência de 3 (três) decisões referentes 
à destituição de tradutor, perito, intérprete e curador 
proferidas por, no mínimo, 2 (dois) magistrados 
diferentes implicará a exclusão do profissional do 
cadastro.

7- Da remuneração dos profissionais na causa e 
respectiva fiscalização
7.1.A remuneração dos profissionais cuja atuação é 
objeto deste Edital observará as regras estabelecidas 
pela Resolução N° 558/2007 - CJF.
7.1.1 Os advogados voluntários não farão jus a 
nenhuma remuneração, salvo os eventuais honorários 
de sucumbência, na forma do art. 23 da Lei N° 
8.906/94.
7.2.Compete ao juízo verificar, quando da expedição 
da requisição de pagamento de honorários ou verbas 
de sucumbência, a regularidade da inscrição do 
cadastro.

8- Das disposições finais
8.1.  Os casos omissos decorrentes deste Edital 
serão decididos pelo Diretor do Foro.

Porto Velho, 30 de novembro de 2011.
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