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Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Documento assinado digitalmente 

conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-

Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico www.tre-am.jus.br

Art. 1º. Fica o Senhor Chefe de Cartório, por si, por seu eventual substituto legal ou servidores 

designados, autorizado a praticar atos meramente ordinatórios, sem conteúdo decisório e de 

exclusiva movimentação processual, independentemente do impulso do Juiz, sempre que importar 

mera rotina, e a praticar, especificamente, os seguintes:

I  promover a juntada aos autos de mandados petições, procurações, ofícios, avisos de 

recebimento, laudos, contas, guias e demais documentos e intimar a parte contrária para 

manifestação no prazo legal.

II  efetivas a citação quando o citando comparecer em cartório;

III  intimar a parte interessada para se manifestar sobre a devolução do mandado de 

citação/intimação pelos Correios ou sobre a certidão exarada pelo Oficial  de Justiça, quando parcial 

ou totalmente frustrada a diligência.

IV -  encaminhar o mandado para cumprimento por Oficial de Justiça quando for negativa a 

diligência via Correios, em razão de ausência, recusa em receber.

V  formalizar a expedição e assinatura de mandados de citação, intimação, notificação e avaliação, 

bem como de mandados diversos, salvo os de prisão, despejo, concessão de medidas liminares, 

busca e apreensão, imissão, remoção de pessoas e coisas, impedimento de atividade ilegal, fixação 

de multas e outros que importem restrição de direito.

VI - averigua necessidade e expedir cartas precatórias.

VII  certificar a cada seis meses a tramitação de cartas precatórias não cumpridas e expedir ofício 

ao juízo deprecado para solicitar informações;

VIII  intimar o autor para se manifestar em réplica, no prazo legal, caso a parte requerida alegue na 

contestação qualquer das matérias enumeradas no art. 337 do CPC, ou junte documentos novos;

IX  frustrada a citação determinada pelo Juiz, diligenciar que ela se faça por horário especial;

X  assinar todos os ofícios, excetuados aqueles dirigidos a autoridades dos Poderes Legislativo, 

Judiciário e Executivo, bem como aqueles destinados a requisitar informações sobre remuneração, 

quebra de sigilo bancário, fiscal ou telefônico;

XI  conceder vistas as partes de documentos juntados, prazo de comum de cinco dias, se outro não 

for o prazo legal.

XII  a juntada, sempre que deferidas as provas e respeitos os prazos, dos respectivos róis de 

testemunha, documentos, quesitos, indicações de assistentes técnicos, laudos, etc., bem como da 

intimação das testemunhas, vistas de documentos, notificações de peritos e assistentes;

XIII  intimar as partes para que se manifestem sobre laudos periciais e contas, no prazo legal; sendo 

a segunda intimação para o perito se manifestar acerca das eventuais impugnações no prazo de 

cinco dias, o mesmo prazo às partes para manifestação finais ao laudo;

XIV  assinar e publicar os editais no Diário de Justiça Eletrônico  Dje, e certificar nos autos;

XV  abrir vistas às partes do retorno dos autos que se encontravam em grau de recurso;

XVI  intimar procuradores a firmarem as peças processuais apócrifas, no prazo de 5 dias;

XVII  intimar o advogado constituído pelo parte dos atos processuais, quando do seu 

comparecimento na secretaria do juízo;

XVIII  submeter as contas partidárias e de campanha a comissão técnica de análise de contas e, 

uma vez elaborado o parecer técnico, juntar aos autos e intimar as partes para diligências no prazo 

legal, se assim prevê o parecer técnico.

XIX  redigir, assinar e publicar os editais de apresentação de contas partidárias e de campanha, bem 

como certificar o transcurso do prazo, ou em caso de impugnação, intimar o prestador no prazo 

legal, para manifestar-se do conteúdo da impugnação.

XX -  abrir vistas e carga ao Ministério Público, quando assim previsto a tramitação dos autos;

XXI  arquivar processos, quando contemplados de sentença terminativa e cumpridos todos os 

provimentos judiciais nela constante.  

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.


