
 2010 
A inauguração da 33ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, 
especializada em Juizado Especial Federal, no dia 18 de junho de 2010, marcou o 
início do processo de instalação das 29 varas. 
O calendário de instalação das varas criadas pela Lei nº. 12.011/2009 foi encerrado 
com a inauguração da 3ª Vara da Subseção Judiciária de Governador Valadares, no 
dia 17 de dezembro de 2014. 

Autoridades descerram a placa alusiva à instalação da 33ª Vara Federal.

Inauguração da Subseção Judiciária de Paracatu, em 19 de novembro de 2010



Inauguração da Subseção Judiciária de Unaí, em 26 de novembro de 2010

2015 
Câmaras Regionais Previdenciárias No dia 13 de abril de 2015, foi realizada a 
primeira sessão da Câmara Regional Previdenciária da Seção Judiciária de Minas 
Gerais. As Câmaras Regionais Previdenciárias julgam, em grau de recurso, os feitos 
previdenciários preferencialmente provenientes da Seção Judiciária de Minas 
Gerais. A criação das Câmaras Regionais atendeu ao obje�vo de desafogar a 1ª e a 
2ª Turmas do TRF/1ª Região, que tratam de matéria previdenciária. Até agosto de 
2015, a Câmara Regional Previdenciária de Belo Horizonte julgou 2.333 processos. 

Câmara Regional Previdenciária de Belo Horizonte realiza a primeira sessão



No dia 18 de maio de 2015, a Subseção Judiciária de Juiz de Fora realizou a solenidade de abertura dos 
trabalhos da primeira sessão da Câmara Regional Previdenciária daquela unidade judiciária.

Primeira Sessão da Câmara Regional Previdenciária de Juiz de Fora

2016

Justiça Federal de Minas Gerais realiza Audiência de naturalização

 
Após a audiência, os naturalizados posam para foto com o Juiz Federal Ricardo Machado Rabelo



No dia 20 de janeiro, doze estrangeiros de diversas nacionalidades (um libanês, um
alemão, uma canadense, uma portuguesa, uma indiana, dois peruanos, dois argentinos,
 uma chinesa, uma americana e um cubano) receberam certificados denaturalização 
brasileira durante audiência realizada na sede da Justiça Federal de Minas Gerais.
 O juiz federal da 3ª Vara, Ricardo Machado Rabelo, presidiu a audiência, que contou
com a presença do representante do Ministério Público Federal, o Procurador da 
Republica Sérgio Nereu Faria.
A audiência, embora cumpra com rigor a sequência de atos solenes previstos na Lei
6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro), tem atmosfera “festiva”, como disse o juiz 
federal Ricardo Rabelo. Os naturalizados, acompanhados de suas famílias e amigos,
celebraram a nova etapa de suas vidas.

 No dia 5 de dezembro, foi implantado o Sistema "Processo Judicial Eletrônico – PJe" na 
Seção Judiciária de Minas Gerais e nas suas 26 Subseções Judiciárias. A Seccional 
mineira foi a última a receber o novo sistema no âmbito da 1ª Região, encerrando o 
cronograma de instalação iniciado em dezembro de 2014 pelo TRF1. A partir dessa data, 
as novas ações judiciais das classes "Mandado de Segurança" (inclusive coletivos) e 
"Ações Monitórias" passam a tramitar exclusivamente pelo PJe em substituição ao e-Jur. 

Implantação do Pje



No dia 17 de novembro, o Juízo da 7ª Vara Federal realizou uma audiência de 

conciliação em  processo relacionado à revitalização do Anel Rodoviário – BR 381.  

A audiência foi conduzida pelo juiz federal titular da 7ª Vara Federal, André Prado 

de Vasconcelos. Estiveram presentes cerca de 300 ex-moradores do entorno do 

Anel Rodoviário, que se encontram na situação de reassentamento provisório, 

além de representantes da URBEL (Companhia Urbanizadora e de Habitação 

de Belo Horizonte), do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes), da Procuradoria da União no Estado de Minas Gerais, da Defensoria 

Pública da União-MG e da Polícia Militar-MG. 

Durante a audiência, o magistrado André Prado tranquilizou os beneficiários do 

auxílio financeiro para custeio de moradia, explicando a eles que o Juízo da 7ª 

Vara viabilizou o pagamento desse benefício através da URBEL e do DNIT. Dessa 

forma, mais de 120 famílias tiveram sua situação definida.  “As famílias removidas 

têm garantida a manutenção de sua situação de reassentamento provisório, não 

ensejando o despejo imediato”– assegurou o juiz federal. 

As questões discutidas na audiência referem-se à ação civil pública 57367-

09.2013.4.01.3800 (um dos processos relacionados ao Anel Rodoviário) – que 

voltou a tramitar na 7ª Vara Federal, em outubro de 2016, em decorrência de 

decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

Audiência de conciliação BR 381



No dia 4 de fevereiro, foi realizada a 
solenidade de instalação definitiva 
da sede própria da Subseção 
Judiciária de Janaúba. A cerimônia 
foi conduzida pelo Presidente do 
TRF1, desembargador federal Carlos 
Eduardo Moreira Alves. 
A Subseção Judiciária de Janaúba 

ocupava um prédio alugado desde a 

sua inauguração, em novembro de 

2014. No final de 2017, a edificação, 

que atende amplamente às 

necessidades da unidade judiciária, 

foi comprada pela Justiça Federal de 

Minas Gerais e a entrega do imóvel 

foi formalizada, através da 

assinatura do Termo de Entrega, em 

novembro de 2018. 

Da esq. para dir.: Prefeito de Janaúba, Carlos Isaildon 

Mendes; Diretor do Foro da SJMG, juiz federal André Prado 

de Vasconcelos; Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, desembargador federal Carlos Eduardo Moreira 

Alves; Diretor em exercício da Subseção Judiciária de 

Janaúba, juiz federal substituto Maurício José de Mendonça 

Júnior, e Vice-Coordenadora do Núcleo de Conciliação da 1ª 

Região, desembargadora federal Mônica Sifuentes 

2019
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