
 
PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL – 1ª VARA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS 

 
PORTARIA Nº. 18, DE 13 DE JUNHO DE 2008. 
 
 
 

O Juiz Federal Titular da 1ª. Vara (Juizado Especial Federal) 
desta Seção Judiciária, no uso de suas atribuições legais, 

 
CONSIDERANDO a necessidade de ampliar o acesso de advogados e usuários para 
reclamação sobre o andamento de suas causas; 
 
CONSIDERANDO o elevado número de cartas, petições, telefonemas e telefaxes aqui 
recebidos cujo teor é tão-só pedido de prioridade de movimentação processual sem 
apresentar qualquer fato novo ou relevante; 
 
CONSIDERANDO que tais petições e telefonemas não agregam valor à compreensão 
da demanda e demandam trabalho e tempo na secretaria e gabinetes na localização e 
relocalização de autos, baixa de registro e lançamento de fase;  
 
CONSIDERANDO que a maioria dos telefonemas se refere à solicitação de 
informações sobre andamento processual já disponíveis no Sistema PUSH e na rotina 
Acompanhamento Processual da página eletrônica da Justiça Federal de Minas Gerais 
e do TRF-1ª Região;  
 
CONSIDERANDO que o número de servidores e estagiários é insuficiente também 
para atendimento de telefonemas sobre informações processuais, o que agrava ainda 
mais o processamento das causas; e finalmente 
 
 
CONSIDERANDO que o tempo e o trabalho dedicados em tal rotina podem e devem 
ser aproveitados no processamento efetivo e produtivo das causas; 
 
 
R E S O L V E 
 
Art. 1º. Instituir Livro de Reclamações e Sugestões com folhas numeradas à disposição 
de partes e advogados para que ali registrem suas mensagens dirigidas à Secretaria e 
aos Juízes, desde que identificado o reclamante. 
Parágrafo único. Em caso de reclamante analfabeto, o Setor de Atendimento anotará a 
seu rogo sua reclamação. 
 
Art. 2º. Esclarecer que tais mensagens também podem ser veiculadas aos endereços 
eletrônicos 01vara@mg.trf1.gov.br ou marcelo.dolzany@trf1.gov.br ou 
pedro.pimenta@trf1.gov.br. 
 
Art. 3º. Determinar à Secretaria que petições, telefaxes e cartas cujo assunto seja 
exclusivamente pedido de prioridade de processamento de causa passem a ser 
arquivados em pasta própria no balcão de atendimento após baixa de registro. 
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Art. 4º. Determinar aos servidores que se abstenham de prestar, por telefone, 
informações sobre andamento de causas.  
Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, especificamente a Portaria n. 13 de 03 de setembro de 
2007. 

 
 

Marcelo Dolzany da Costa 
Juiz Federal – Titular da 1ª Vara - JEF 

 
 
 
 
 
 
 


