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O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL TITULAR DA 2ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP-
MT, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
 
Considerando a constante necessidade de otimização e racionalização dos procedimentos de rotina desta Vara, com vista a 
assegurar o atendimento dos princípios da eficiência, economia e celeridade processual; 
 
Considerando que o teor do art. 93, inciso XIV, da Constituição Federal vai ao encontro do disposto no art. 132, § 2º, do 
Provimento Geral Consolidado deste Tribunal, ao estabelecer que “os servidores receberão delegação para a prática de atos de 
administração e atos de mero expediente sem caráter decisório”; 
 
Considerando os termos do § 4º, do artigo 162, do Código de Processo Civil que estabelece que “os atos meramente 
ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e 
revistos pelo juiz quando necessários”; 
 
Considerando que é atribuição do Juiz Federal zelar pela prática dos atos da secretaria e pelo bom andamento dos trabalhos, 
cabendo-lhe, para tanto, o exercício dos poderes hierárquico, disciplinar e regulamentar, 
 
RESOLVE: 
 
I – Delegar aos servidores da secretaria da 2ª Vara, sob a supervisão da Diretoria, independentemente de provimento judicial, a 
prática, de ofício, dos atos ordinatórios estabelecidos no Anexo Único desta Portaria; 
 
II – Revogar as Portarias n. 001 de 21/08/2012, n. 001 de 20/05/2013 e n. 003 de 11/12/2012, todas da 2ª Vara Federal e JEF 
Adjunto da Subseção Judiciária de Sinop/MT. 
 
Dê-se ciência do teor desta Portaria à COGER/TRF 1ª Região, à Diretoria do Foro desta Subseção e à Diretoria do Foro da Seção 
Judiciária de Mato Grosso. 
 
Publique-se e arquive-se. 
 
Sinop-MT, 18 de novembro de 2015. 
 
 
 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 
Juiz Federal Titular da 2ª Vara 
 
ANEXO ÚNICO - ATOS ORDINATÓRIOS 
1. A reiteração dos atos que foram praticados de forma incorreta, bem como os não respondidos dentro do prazo fixado ou, em 
não havendo prazo, quando decorridos mais de trinta dias sem a manifestação do destinatário. 
2. A expedição de nova notificação ou mandado, quando houver devolução do AR, com informação de que o destinatário estava 
ausente. 
3. A intimação do autor/exequente para informar o atual endereço do da parte ré/executado, quando houver devolução do 
AR/Carta Precatória/Mandado, com informação de mudança, endereço desconhecido ou inexistente. 
4. A intimação da parte interessada para requerimento de providências, havendo devolução da notificação, carta precatória ou 
mandado. 
5. A intimação do advogado, perito ou parte que retiver autos além do prazo conferido para, sob as penas da lei, efetuar a 
devolução em 24 horas, ao término do qual, se não devolvido, deverá ser expedido mandado de busca e apreensão. 
6. A concessão de vista dos autos ao Ministério Público Federal, nos processos criminais, das certidões negativas do oficial de 
justiça quanto à intimação de testemunha(s) por ele arrolada(s) e/ou quanto à citação/intimação do(s) réu(s). 
7. A intimação das partes e do perito, da juntada de documentos, quando estes forem apresentados no prazo legal ou judicial 
concedido. 
8. A concessão de vista ao autor das certidões negativas do Oficial de Justiça, bem como das praças e dos leilões negativos, para 
requerer o que entender de direito. 



9. A prestação de informações sobre o andamento de cartas precatórias/de ordem recebidas, realizando todos os atos 
necessários ao seu cumprimento, inclusive quanto à realização de audiência/videoconferência, procedendo sua devolução quando 
solicitada ou após integral cumprimento. 
10. A solicitação de informações sobre as cartas precatórias expedidas, quando decorridos mais de trinta dias sem a manifestação 
do juízo deprecado, bem como a prestação de informações, em prazo regular, que independam de apreciação pelo juiz e cuja 
providência possa ser realizada pela secretaria. 
11. O Cumprimento da carta precatória mais antiga, quando protocolada(s) repetida(s), restituindo-se a(s) outra(s) ao juízo 
deprecante, com cancelamento das anotações na distribuição; 
12. A intimação da parte interessada para efetuar o pagamento das custas e/ou diligências do oficial de justiça para cumprimento 
de ato no juízo deprecado; 
13. A remessa dos autos à contadoria para apuração das custas e despesas processuais, bem como a atualização de valores 
fixados pelo juízo; 
14. A intimação das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se quanto aos cálculos apresentados nos processos em 
trâmite perante o Juizado Especial Federal, sob pena de preclusão; 
15. O desentranhamento, por meio de certidão, de documentos de processos extintos sem julgamento do mérito ou arquivados, 
formulado através de petição por advogados constituídos por qualquer das partes, exceto o instrumento de mandato e atos 
constitutivos. 
16. O encaminhamento dos autos ao arquivo provisório quando transcorrido in albis o prazo concedido para manifestação da parte 
interessada, quando houver a prévia advertência para tanto, feita em despacho Judicial. 
17. O desarquivamento de processos, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, XVI, Lei 8.906/94, formulado por advogados, autorizada 
a extração de cópias, bem como o rearquivamento, em seguida, se nada for requerido. 
18. A requisição de devolução dos mandados executórios, quando comprovado o cumprimento voluntário da obrigação. 
19. A juntada e o atendimento de ofícios em geral, quando não requerer apreciação do juiz. 
20. A intimação das partes da data, horário e local designados pelo perito nomeado pelo Juízo para realização dos trabalhos 
periciais. 
21. A concessão de vista ao exeqüente, pelo prazo de 10 (dez) dias, para manifestação sobre bem nomeado à penhora, fazendo a 
juntada de sua respectiva manifestação, com conclusão dos autos. 
22. A intimação do exeqüente da penhora e avaliação realizadas. 
23. A juntada aos autos de documentos que fora determinada, cumprindo-se desde logo determinação já existente. 
24. O encaminhamento ao Tribunal de petições relativas aos autos de processos em trâmite naquele órgão. 
25. A remessa de autos quando requisitados pelo Tribunal. 
26. A intimação das partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do laudo pericial. 
27. A intimação das partes da designação de audiência/videoconferência no juízo deprecado. 
28. Indicação de data para realização de videoconferência, conforme disponibilidade de pauta.    
29. A remessa dos autos à contadoria para manifestação acerca da impugnação apresentada pelas partes. 
30. A intimação da exequente para manifestação acerca da notícia do parcelamento e/ou quitação do débito exeqüendo. 
31. O encaminhamento dos autos ao arquivo definitivo quando o débito apurado para inscrição em dívida ativa, com exceção da 
multa criminal, não ultrapassar R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 1º, inciso I, da Portaria MF nº 75/2012.  
32. A abertura de vista à parte exequente nos autos dos feitos, quando se fizer necessária a sua manifestação. 
33. Abrir vista à parte exequente, a fim de dar prosseguimento  no feito, nos casos em que houver publicação de edital, com 
certidão do transcurso do prazo estipulado, sem manifestação da parte intimanda. 
34. Reencaminhar para cumprimento os mandados devolvidos pelos oficiais de justiça por não terem sido cumpridos no prazo 
regular, desde que apontado o motivo do atraso, fazendo os autos conclusos nos casos de reincidência da devolução. 
35. Solicitar aos oficiais de justiça a devolução do(s) mandado(s) ou do(s) despacho(s)-mandado em cujo processo tenha havido 
indicação de bem à penhora (no prazo de lei), comprovação de concessão de parcelamento, pagamento do débito, ou 
requerimento, por parte do exeqüente, de suspensão ou de extinção do feito. 
 


