
 

PODER JUDICIÁRIO 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

1ª VARA - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL 
 

PORTARIA Nº 001/2011/1ª VARA-SJMG 

 
A Juíza Federal DENISE DIAS DUTRA DRUMOND, o Juiz F ederal 
Substituto MARCELO AGUIAR MACHADO, juízes da 1ª Var a da Seção 
Judiciária de Minas Gerais, e o Juiz Federal Substi tuto 
ALEXANDRE FERREIRA INFANTE VIEIRA, juiz da 2ª Vara da Seção 
Judiciária de Minas Gerais, em conformidade com o d isposto no 
inciso XIX do art.1º da Portaria 10/145-DIREF, de 3 0/12/2009; 
 

Considerando as normas contidas na Resolução 71/200 9 do Conselho 
Nacional de Justiça e nos artigos 105 a 112 do Prov imento 38, de 
12/6/2009, com a redação dada pelo Provimento/COGER  39, de 3 de 
novembro de 2009, da Corregedoria-Geral do Tribunal  Regional 
Federal da 1ª Região; 
 

Considerando os termos da Portaria 10/6-DIREF, de 1 4/01/2011, 
ALTERADA PELA PORTARIA N. Portaria 10/31-DIREF, de 17/01/2011 , 
que os designou para responder pelo plantão das Var as Federais 
da Seção Judiciária de Minas Gerais no período de 28/02/2011 a 
06/03/11 : 
 

RESOLVEM: 
 

REGULAMENTAR o atendimento dos juizes plantonistas desta Seção 
Judiciária de Minas Gerais, com sede em Belo Horizo nte, no 
período acima mencionado, nos seguintes termos: 
 

Art. 1º.  O atendimento do plantão será prestado no endereço   
situado na Rua Santos Barreto, nº 161 - Bairro Sant o Agostinho, 
CEP: 30170-070, Belo Horizonte/ MG , e será mantido em todos os 
dias em que não houver expediente forense, compreen dendo 
sábados, domingos, feriados, pontos facultativos, r ecessos e, 
nos dias úteis, antes ou após o expediente externo fixado pelo 
Tribunal. 
 

Art. 2º.  Os juízes plantonistas responderão nos seguintes d ias e 
horários: 
 
Do DIA 28.02.2011, às 18h01min, até o dia 01.03.201 1 às 8h59min:  
- JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO MARCELO AGUIAR MACHADO; 
 
Do DIA 01.03.2011, às 18h01min, até o dia 06.03.201 1 às 8h59min:  
– JUIZA FEDERAL DENISE DIAS DUTRA DRUMOND; 
 
Do DIA 06.03.2011, às 09h00min, até o dia 07.03.201 1 às 8h59min:  
- JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO ALEXANDRE FERREIRA INFANT E; 
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Parágrafo Primeiro – A Juíza Federal Denise Dias Du tra Drumond e 
o Juiz Federal Substituto Marcelo Aguiar Machado se rão 
auxiliados pela Diretora de Secretaria da 1ª Vara, Clenys Reges 
Rosário Pereira de Castro. O Juiz Federal Substituto Alexandre 
Ferreira Infante Vieira será auxiliado pelo Diretor  de 
Secretaria da 2ª. Vara, Christiano Esteves Chaves Moreira . 
 
Parágrafo Segundo – Os diretores de secretaria menc ionados no 
parágrafo anterior estarão de prontidão no telefone (31) 8494-
4813 . 
 

Art. 3º.  O juiz de plantão somente tomará conhecimento das 
seguintes matérias:  
I - pedidos de habeas-corpus e mandados de seguranç a em que 
figurar como coator autoridade submetida à competên cia 
jurisdicional do magistrado plantonista. 
II - comunicações de prisão em flagrante e apreciaç ão dos 
pedidos de concessão de liberdade provisória. 
III - em caso de justificada urgência, de represent ação da 
autoridade policial ou do Ministério Público visand o à 
decretação de prisão preventiva ou temporária. 
IV - pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, 
desde que objetivamente comprovada a urgência. 
V - medida cautelar, de natureza cível ou criminal,  que não 
possa ser realizado no horário normal de expediente  ou de caso 
em que da demora possa resultar risco de grave prej uízo ou de 
difícil reparação. 
VI - medidas urgentes, cíveis ou criminais, da comp etência dos 
Juizados Especiais a que se refere a Lei 10.259, de  12 de julho 
de 2001, limitadas às hipóteses acima enumeradas. 
 

§ 1º O Plantão Judiciário não se destina à reiteração de  pedido 
já apreciado no órgão judicial de origem ou em plan tão anterior, 
nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação  de 
solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta 
telefônica. 
 

§ 2º As medidas de comprovada urgência que tenham por ob jeto o 
depósito de importância em dinheiro ou valores só p oderão ser 
ordenadas por escrito pela autoridade judiciária co mpetente e só 
serão executadas ou efetivadas durante o expediente  bancário 
normal por intermédio de servidor credenciado do ju ízo ou de 
outra autoridade por expressa e justificada delegaç ão do juiz. 
 

§ 3º Durante o Plantão não serão apreciados pedidos de 
levantamento de importância em dinheiro ou valores nem liberação 
de bens apreendidos. 
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Art. 4º.  Os feitos submetidos ao plantão cuja petição for 
recebida até as 21 horas, exceto os de Habeas Corpu s ou casos de 
iminente perecimento de direito, serão submetidos i mediatamente 
ao magistrado de plantão, por intermédio do diretor  de 
secretaria/servidor indicado para o plantão. Após e ste horário, 
o diretor de secretaria/servidor designado pelo mag istrado 
plantonista se incumbirá de encaminhar as petições,  pedidos, 
requerimentos, comunicações e quaisquer papéis rece bidos ou 
processados durante o plantão ao magistrado no dia seguinte: 
- a partir das 7.00 horas, quando dia útil; 
- a partir das 9.00 horas, aos sábados, domingos e feriados. 

 

Art. 5º.  Os pedidos, requerimentos e documentos que devam s er 
apreciados pelo magistrado de plantão serão apresen tados em duas 
vias, ou com cópia, e recebidos pelo servidor plant onista 
designado para a formalização e conclusão ao juiz p lantonista. 
 

Art. 6º.  Nos finais de semana, nos feriados, nos pontos 
facultativos e nos recessos, os serviços de plantão  das 
Subseções Judiciárias de Divinópolis, Governador Va ladares, 
Ipatinga, Lavras, Montes Claros, São João Del Rei e  Sete Lagoas 
serão atendidos pelo juiz plantonista da Seção Judi ciária de 
Minas Gerais com sede em Belo Horizonte, MG.  
 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. AFIXE-SE NA ENTRADA DOS P RÉDIOS DA 
SJMG E DA 1ª VARA. CUMPRA-SE. 
 
Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2011. 
 

 
 
 

DENISE DIAS DUTRA DRUMOND 
Juíza Federal – 1ª. Vara/JEF/MG 

 
MARCELO AGUIAR MACHADO 

Juiz Federal Substituto - 1ª Vara/JEF/MG 

 

ALEXANDRE FERREIRA INFANTE VIEIRA 

Juiz Federal Substituto – 2ª. Vara/JEF/MG 


