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DIRETORIA DO FORO 

 
PORTARIAS 

 
PORTARIA N. 035 – DIREF, DE 05 DE MARÇO DE 2012. 
 

O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO EM EXERCÍCIO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA, usando a competência que lhe foi dada 
pela Portaria/PRESI/ASMAG 290, de 27/02/2012, assinado pelo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, RESOLVE:   

 
I – DISPENSAR, a servidora LEOTAVIA HELENA FRAXE DE QUEIROZ, Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal 

da Justiça Federal de 1ª Instância - Seção Judiciária de Roraima, do Cargo em Comissão, Código CJ-3, de Diretor da Secretaria 
Administrativa. 

 
II – DESIGNAR, a Bacharela em Direito LEOTAVIA HELENA FRAXE DE QUEIROZ, Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Quadro 

de Pessoal da Justiça Federal de 1ª Instância - Seção Judiciária de Roraima, para assumir, interinamente, o cargo em Comissão – Código CJ-
3, de Diretor de Secretaria da 1ª Vara Federal. 
  
*Portaria assinada pelo Juiz Federal Diretor do Foro em exercício -. 

 
3ª VARA - JEF 

 
PORTARIAS 

 
PORTARIA N. 01 – 3ª VARA, DE 05 DE MARÇO DE 2012. 

 
O JUIZ FEDERAL DA 3ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais,  
 
Considerando a necessidade uniformizar e racionalizar métodos de trabalho, de forma a atender o princípio da economia processual e 

conferir celeridade nas atividades de mero impulsionamentos do processo, suprimindo atos meramente burocráticos; 
 

Considerando o §4º do art. 162 do Código de Processo Civil, bem como o inciso XIV do art. 93 da Constituição, introduzido pela Emenda 
45/2004 da CRFB/1988; 
 

Considerando o disposto no art. 3.º da Resolução CJF 558/2007, RESOLVE: 
 

Art. 1º. Os ofícios de caráter geral, os mandados de citação, notificação e intimação serão assinados pelo Diretor de Secretaria, com a 
obrigatória declaração de que o faz por ordem do Juiz. 
 

Parágrafo único. Serão assinados pelo Juiz os ofícios dirigidos aos membros do Poder Judiciário, Executivo e Legislativo, Ministros e 
Secretários de Estado e Ministério Público Federal, os ofícios de cumprimento de obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa certa, de 
levantamento de depósito bancário, de conversão em renda, de liberação de bens, de requisição de força pública e de Requisição de 
Pagamento. 
 

Art. 2º. Independem de Despacho Judicial as seguintes intimações e atos sem caráter decisório, os quais deverão ser feitos pelos 
Servidores sob supervisão do Diretor de Secretaria por Ato Ordinatório, sem prejuízo da revisão pelo Juiz, quando necessário: 

 
I - intimação da parte para apresentar cópia de petição ou documento próprio ou relativo à parte contrária que seja indispensável ao 

julgamento da causa (processo administrativo, ficha financeira, extrato, termo de adesão ou acordo, informações do sistema de benefício, 

1ª Vara Juiz Titular - Helder Girão Barreto 
 

1ª Vara Juiz Substituto - Marcos Vinícius Lipienski   
 

2ª Vara Juiz Titular - Leandro Saon da Conceição Bianco 
 

3ª Vara - Juiz Titular – Marcos Silva Rosa 
 

3ª Vara - Juíza Substituta - Mara Elisa Andrade 
 

T. Recursal - Leandro Saon da Conceição Bianco         

Marcos Silva Rosa 
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dentre outras), no prazo de dez dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, devendo tal advertência ser expressa 
quando da intimação; 

 
II - intimação da parte para pagamento de custas ou honorários de sucumbência, se for o caso; 
 
III - intimação da parte para juntada de documentos necessários ao cumprimento de Cartas Precatórias e para ciência das devolvidas ao 

Juízo, no prazo de cinco dias; 
 
IV - intimação da parte para ciência de resposta a ofício expedido/devolvido nos autos; 
 
V - intimação da parte para ciência de memória de cálculo apresentada na execução e para manifestação sobre cálculos apresentados 

pela parte adversa; 
 
VI - intimação da parte para levantamento de depósito; 
 
VII - intimação da parte para se manifestar sobre laudo pericial e respectivos esclarecimentos; 
 
VIII - intimação da parte sobre o retorno de autos da instância superior; 
 
IX - intimação de Advogado para devolução à Secretaria, em 24 horas, de autos não restituídos no prazo legal ou fixado, comunicando-se 

ao Juiz a ausência de devolução, após regular intimação, para as providências cabíveis. 
 
X - intimação da parte contrária sobre a juntada de documento (art. 328 do Código de Processo Civil); 
 
XI - intimação do membro do Ministério Público Federal, quando a lei processual assim o determinar; 
 
XII - intimação da parte sobre ofício oriundo de Juízo Deprecado, comunicando data de audiência de inquirição de testemunha, solicitando 

providência a cargo da parte ou qualquer outra medida; 
 
XIII - arquivamento e desarquivamento de autos, sendo que no último caso será aberta vista pelo prazo de cinco dias, se requerida por 

Advogado, retornando-os ao arquivo, se nada for requerido; 
 
XIV - desentranhamento de documento de autos de processo findo, exceto procuração, a requerimento de Advogado constituído pela 

parte, com entrega mediante recibo e cópia nos autos; 
 
XV – solicitação de cumprimento de Carta Precatória, de Laudo Pericial, reiteração de ofício e resposta a ofício de outro Juízo ou Órgão, 

observado o limite de sua competência estabelecida no art. 1º desta Portaria; 
 
XVI - remessa de autos à Contadoria e vista dos cálculos, quando for o caso; 
 
XVII - retificação do termo de autuação e da numeração dos  autos, mediante certificação; 
 
XVIII - formação de autos suplementares, sobretudo para acautelamento de guias de depósito judicial, em casos de processos físicos em 

tramitação neste Juizado Federal; 
 
XIX - abertura de volumes dos autos que atingirem 250 (duzentos e cinqüenta) folhas, quando físicos; 
 
XX - intimação da parte autora/exequente para se manifestar sobre o prosseguimento do feito; 
 
XXI – intimação da parte autora de Despachos, Decisões e Sentenças via telefone indicado nos autos, publicação (E-Cint e E-DJF1) e 

carta de intimação, no caso de intimações não realizadas por telefone;  
 
XXII – cumprimento de designação de datas para realização de audiência, nos processos que reclamem a produção de prova oral, 

intimando-se as partes para comparecimento, ou deprecação dessa providência ao Juízo Estadual, quando se tratar de interessado sem 
residência em Boa Vista e Municípios em que houver Comarca instalada; 

 
XXIII - anotação de substabelecimento e renúncia de mandato, mediante certidão nos autos;   
 
XXIV - juntada aos autos das peças essenciais de Carta Precatória devolvida; 
 
XXV – cumprimento de determinação judicial de citação da parte ré para contestar a demanda em 30 dias, nos processos eletrônicos e 

físicos, cujo julgamento prescinda da realização de audiência; 
 
XXVI – juntada de contestação eletrônica em Secretaria pela União, Autarquias, Fundações e Empresas Públicas Federais nos processos 

de massa envolvendo temas repetitivos ou de simples termo com a suma dos argumentos; 
 
XXVII – certificação sobre a tempestividade de recurso interposto, cumprimento de determinação judicial de intimação da parte para 

apresentar contrarrazões àquele recurso e remessa dos autos à Turma Recursal de Roraima; 
 
XXVIII – intimação das partes para se manifestarem sobre a juntada de Laudo Médico e/ou Social do Perito designado pelo Juízo, no prazo 

de cinco dias; 
 
XXIX - intimação da parte autora para providenciar o cumprimento do julgado da Turma Recursal de Roraima ou Órgão Colegiado 

Superior; 
XXX - cumprimento de dilação de prazo de Despacho, Decisão ou Sentença; 
 
XXXI – vista às partes por cinco dias acerca dos cálculos para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), antes que seja realizada 

a migração desta para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região; 
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XXXII – intimação da Fazenda Pública devedora para se manifestar em trinta dias sobre débitos do credor favorecido pela Requisição, sob 
pena de perda do direito de abatimento, nos termos do §10 do art. 100 da Constituição Federal, na redação conferida pela Emenda 
Constitucional 62, de 09/12/2009; 

 
XXXIII – cumprimento de designação de Perícia e Estudo social nas demandas que envolvam isenção do imposto de renda, levantamento 

de saldos fundiários, concessão de medicamentos, concessão de benefícios por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, 
auxílio-acidente), amparo a deficientes e idosos (LOAS e Estatuto do Idoso), indicando-se Perito dentre aqueles cadastrados na Vara no 
Sistema AJG, alternadamente, observando-se a especialidade, e intimando-se as partes para comparecimento, apresentação de quesitos e 
indicação de assistentes, no prazo de cinco dias. 
 

Parágrafo primeiro. Na hipótese do inciso XXXIII, os honorários do profissional Médico e Assistente Social ficam desde logo arbitrados em 
R$176,10(cento e setenta e seis reais e dez centavos), em razão da dificuldade de se encontrar no mercado profissionais que aceitem o 
munus e da demora no pagamento dessa verba, o que faço em cumprimento ao art. 3.º, §1.º, da Resolução CJF 558, de 22/05/2007; cópia da 
decisão, de certidão exarada pelo Servidor ou desta Portaria deverá instruir o procedimento instaurado para pagamento do profissional, de 
forma a atender a exigência do art. 3.º da Resolução 558/2007. 
 

Parágrafo segundo. Nos processos que envolvam perícias mais complexas o arbitramento dos honorários periciais far-se-á por decisão 
individualizada exarada pelo Juízo. 

Art. 3º. Nos casos previstos no artigo anterior, o servidor lançará “Ato Ordinatório” da providência determinada nos autos, assinando-o, com 
sua identificação e matrícula. 
 

Art. 4º. Nos processos envolvendo a concessão de pensão previdenciária, cujo indeferimento administrativo tenha sido motivado pela 
ausência de prova da dependência econômica ou da união estável, bem como naqueles feitos em que se debate o direito ao cômputo do 
tempo de atividade rural na concessão de benefícios previdenciários, em que seja necessário confirmar por depoimentos o início de prova 
material fornecido pelo interessado, o pedido de antecipação de tutela será apreciado após a conclusão do feito para decisão, durante ou após 
a realização de audiência, que deverá ser marcada ou deprecada ao Juízo competente através de Despacho ou Decisão Judicial. 
 

Art. 5º. Nos processos envolvendo o enquadramento de Tempo Especial, em que não tenha sido apresentada a decisão técnica da equipe 
de peritos da Previdência Social, o pedido de antecipação de tutela será apreciado após a conclusão do feito para decisão ou após o prazo de 
trinta dias, que fixo para apresentação de contestação e cópia do referido documento, providências que deverão ser cumpridas pela Secretaria 
da Vara. 
 

Art. 6º. Diante dos inúmeros casos em que há redução da renda mensal do benefício previdenciário, acaso aplicada a revisão almejada 
pelo interessado, nos processos dessa natureza o pedido de antecipação de tutela será apreciado após a elaboração dos cálculos pertinentes. 
 

Art. 7º. Nos processos em que houver pedido de antecipação de tutela ou pedido de concessão de liminar para majoração de remuneração 
dos servidores públicos civis e militares ou concessão de benefícios previdenciários, os autos serão conclusos para apreciação pelo Juiz. 
 

Art. 8º. Diante da inexistência de um risco imediato e à necessidade de se apurar os valores devidos, os pedidos de antecipação de tutela 
formulados nos processos envolvendo aplicação de expurgos inflacionários e juros progressivos em contas vinculadas ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço e contas-poupança serão apreciados na sentença. 
 

Art. 9º. Ocorrendo dúvida quanto ao cumprimento da presente Portaria, o Diretor de Secretaria fará imediata conclusão dos autos ao Juiz 
que preside o feito. 
 

Art. 10º. Revogam-se as disposições em contrário constantes de outras Portarias anteriormente expedidas por este Juízo. 
 
*Portaria assinada pelo Juiz Federal - Marcos Silva Rosa. 

 
SECRETARIA ADMNISTRATIVA 

 
PORTARIAS 

 
PORTARIA N. 024 - SECAD, DE 05 DE MARÇO DE 2012. 
 

A DIRETORA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria N. 233/2010, de 
30.09.2010, RESOLVE: 

 
DISPENSAR a servidora EDNA MARTINS CORTES LEVEL, Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal da Justiça 

Federal de 1ª Instância - Seção Judiciária de Roraima, da Função Comissionada – Código FC-05, de Supervisor, da Seção de Suporte 
Administrativo da Secretaria Administrativa. 
 
*Portaria assinada pela Diretora da SECAD - Leotávia Helena Fraxe de Queiroz. 

 
REQUERIMENTOS 

 
Escala de Férias do Exercício 2012 (PERÍODO AQUISITIVO 2011/2012) 
ESCALA DE FÉRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012 DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA FEDERAL, COM FULCRO NA RESOLUÇÃO 
585/2007-CJF, DE 26.11.2007 e 14/2008-CJF. 

NOME CARGO OU FUNÇÃO  EXERCÍCIO PERÍODO DEFERIDO POR: 
INICIO FINAL 

Iris Brito dos Santos Técnico Judiciário 2012 02.07.2012 31.07.2012 Diretor de Secretaria da 2ª VARA Federal 
    José Luiz Fraga Filho 

Marco Aurelio Sella Técnico Judiciário 2012 12.03.2012 21.03.2012 Diretora da Secretaria Administrativa 
Leotávia Helena Fraxe de Queiroz 

Fundamentação:  
Resolução N.  585/CJF e 14/2008-CJF. 
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