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Introdução 
 
 
 
 
Objetivos 

 Padronizar a elaboração e publicação das portarias da JFMG.  Reduzir erros e inconsistências na elaboração e publicação das portarias.  Reunir, em documento único, as normas e orientações sobre o assunto.  Facilitar o trabalho dos diretores dos núcleos na elaboração dos atos normativos da JFMG. 
Portaria (conceito) 
Portaria é o ato normativo interno pelo qual os juízes, no âmbito de sua competência material, estabelecem regras, baixam instruções para aplicação das leis ou tratam da organização e funcionamento de serviços de acordo com sua natureza administrativa. 
As portarias no âmbito da JFMG são utilizadas para: 

 Estabelecer diretrizes; 
 Definir e criar planos e normas de procedimentos; 
 Nomear e designar ocupantes de cargos em comissão e funções de 

confiança; 
 Instituir comissões, comitês, grupos de trabalho, etc.; 
 Aprovar regulamentos. 

Estrutura das portarias 
Parte preliminar 

 Epígrafe – deve identificar a Seção Judiciária de Minas Gerais e conter timbre, constituído de brasão, formado pelo título “PORTARIA” e o número da norma, grafado com letras maiúsculas, e em negrito, de forma centralizada. A epígrafe é gerada automaticamente pelo SEI no momento da criação do documento.   
 Ementa – deve conter uma síntese, um resumo, do assunto tratado na norma. É necessário haver correlação com a ideia central do texto e com o artigo 1º da portaria. Por meio da ementa, o leitor deverá ser capaz de detectar de forma rápida o assunto do que trata a norma. A elaboração da ementa seguirá os princípios da clareza e da concisão. A ementa é alinhada à direita de forma automática pelo SEI, tendo espaço destinado a seu preenchimento.  
 Preâmbulo – deve conter a denominação da autoridade que expede o ato, grafada com letra maiúscula e em negrito, seguida das expressões “no uso  das atribuições” e “conforme designação da Portaria”. Caso haja “considerandos”, o texto do preâmbulo será finalizado por vírgula. 

O objetivo deste manual é apresentar subsídios, apoio e orientação para os procedimentos de elaboração de portarias no âmbito da Justiça Federal de Minas Gerais. Espera-se que este roteiro contribua para a uniformização e padronização dos procedimentos, assim como para conhecimento das normas jurídicas e obediência às suas disposições. 
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 Fundamentação (“considerandos”) – deve iniciar-se com a palavra “CONSIDERANDO”, em negrito e caixa alta, seguida por dois pontos. Cada “considerando” será finalizado com ponto e vírgula. Se houver apenas um, este será finalizado por vírgula. O “considerando” deve ser iniciado com letra minúscula, estar em parágrafos separados, indicado por letra - seguida de parênteses. Nos casos de citação da legislação, deve-se obedecer à hierarquia das normas e seguir a ordem cronológica. Por exemplo, primeiro a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, depois a Lei 10.972, de 2 de dezembro de 2004, depois o Decreto 4.176, de 2002, depois a Resolução e a Portaria nº 268, de 2009, etc.  Os “considerandos” são finalizados com a palavra RESOLVE, em negrito e caixa 

alta, seguida de dois–pontos. 
Parte normativa 
A parte normativa compreende o texto das determinações propriamente ditas, redigidas sob a forma de artigos. O conteúdo de uma portaria poderá ser escrito em apenas um artigo ou em mais de um. 
Os artigos podem se desdobrar em parágrafo(s) ou em incisos. Os incisos podem se desdobrar em alíneas e estas e itens. 
O artigo 1º deve indicar o objeto da normalização e o âmbito de aplicação do ato.  Se for necessário, a partir do artigo 2º acrescentam-se dispositivos para elucidação do assunto que está sendo normatizado.  Parte final 
Contém as disposições necessárias à implementação da norma, as disposições transitórias, quando houver, a cláusula de revogação, quando necessária, e a cláusula de vigência. 
A revogação de atos anteriores é estabelecida no penúltimo artigo, e a vigência, no último. 
Assinatura da portaria – os atos normativos só têm validade após serem assinados pela autoridade competente. A assinatura da autoridade deve ser grafada com letras maiúsculas, com negrito, centralizada, e o ato deverá ser assinado digitalmente pelo sistema SEI. 
 
Grafias  
O artigo é indicado pela abreviatura “Art.”, seguida da numeração ordinal até o nono (Art. 9º) e cardinal, acompanhada de ponto, a partir do artigo dez (Art. 10.). Não se deve usar negrito. 
Exemplos:  
Art. 1º, Art. 2º, Art. 3º ... Art. 9º; 
Art. 10., Art. 11., Art. 99., Art. 150. 
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O texto do artigo inicia-se com letra maiúscula e encerra-se com ponto ou, nos casos em que se desdobrar em incisos, com dois-pontos. Os artigos podem se desdobrar em parágrafo(s) ou em incisos. 
Nas hipóteses de substituição, supressão ou acréscimo de dispositivo, a numeração dos dispositivos alterados não pode ser modificada. Nesses casos, deve ser utilizado o mesmo número do artigo imediatamente anterior, seguido de letras maiúsculas, em ordem alfabética. O número do artigo deve ser ligado à letra por hífen, sem espaços, utilizando-se, em ordem alfabética, tantas letras quantas forem necessárias para identificar os acréscimos.  Exemplos:  
Art. 1º–A, Art. 1º–B, Art. 1º–C.  Atenção:   Cada artigo deve tratar de um único assunto. As eventuais restrições, exceções ou particularidades devem estar dispostas nos parágrafos correspondentes. Deve-se observar cuidadosamente para não redigir sob a forma de parágrafo ou inciso uma disposição que, na verdade, deveria ser tratada em outro artigo e vice-versa.  
Parágrafos 
O parágrafo constitui a divisão de um artigo, sendo utilizado para explicá-lo ou complementá-lo. 
O parágrafo é representado pelo sinal gráfico “§”, seguido de numeração ordinal até o nono (§ 9º) e cardinal acompanhada de ponto, a partir do dez (§ 10.). 
Exemplos:  § 1º, § 2º, ... § 9º, § 10. , § 11.  Se o artigo se desdobrar em apenas um parágrafo, este deve ser grafado como “Parágrafo único,” seguido de ponto.   
Alíneas 
As alíneas são desdobramentos dos incisos e devem ser grafadas com letra 
minúscula, em ordem alfabética, seguidas de parêntese, separadas do texto por um 
espaço em branco. 
 Exemplo:  a) ... b) ...  Atenção: No caso de a última alínea anteceder inciso, deverá ser finalizada com ponto e vírgula.    
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Item ou inciso? 
Os itens são desdobramentos das alíneas e são indicados por algarismos arábicos e 
separados do texto por traço com um espaço em branco. 
O texto do item inicia-se com letra minúscula, salvo quando se tratar de nome 
próprio, e termina com ponto e vírgula; ou ponto, caso seja o último e anteceda 
artigo ou parágrafo. 
 
Agrupamento dos artigos 
Os artigos agrupam-se de acordo com o assunto regulado e reúnem-se sob as 
categorias de agregação: subseção, seção, capítulo, título, livro e parte. Esses 
grupos não devem ser utilizados indiscriminadamente, mas apenas quando de fato 
necessários ao bom entendimento da norma. 
 As seções são conjuntos de artigos que versam sobre o mesmo tema. São indicadas 
por algarismos romanos (Seção I; Seção II; etc.) e grafadas em negrito, apenas 
com a letra inicial da primeira palavra em maiúscula. Eventualmente, as seções 
subdividem-se em subseções. 
O capítulo é formado por um agrupamento de seções e deve ser grafado com letras 
maiúsculas, sendo identificados por algarismos romanos.  
O título engloba um conjunto de capítulos e deve ser grafado com letras 
maiúsculas, sendo e identificado por algarismos romanos. 
Nas leis mais extensas, normalmente na legislação codificada, os conjuntos de 
títulos são reunidos em livros e estes em partes. 
No entanto, na estruturação de portarias, não se recomenda a divisão em títulos, 
capítulos e seções, a menos que se tratem de matéria complexa. 
 Redação das portarias  As portarias devem ser redigidas observando-se as questões relacionadas a clareza, precisão e ordem lógica dos textos.   Clareza:   
– Usar frases curtas e concisas. 
– Usar palavras e expressões em seu sentido comum, salvo quando se tratar de 
assunto técnico, hipótese em que se pode empregar a nomenclatura própria da 
área sobre a qual se está normatizando. 
– Construir orações na ordem direta, evitando preciosismo, neologismo e 
adjetivações dispensáveis. 
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– Buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas, de 
preferência o tempo presente ou o futuro simples do presente. 
 Precisão:  
– Articular a linguagem, técnica ou comum, com clareza, de modo que permita 
perfeita compreensão do objetivo, do conteúdo e do alcance do ato normativo.  
– Usar apenas siglas consagradas pelo uso. Quando a sigla for mencionada pela 
primeira vez, deve aparecer entre parênteses e ser precedida de sua significação 
por extenso. Ex: Fundação Nacional de Saúde (Funasa). 
– Grafar números e percentuais, após a forma numérica, por extenso e entre 
parênteses, exceto data, número de ato normativo e casos em que houver prejuízo 
para a compreensão do texto. Exemplo: “II – requerer, como procurador, vista dos 
autos de qualquer processo pelo prazo de 5 (cinco) dias”. 
– Empregar nas datas as seguintes formas:   4 de março de 2010; e   1º de maio de 2010.     
Cláusula de revogação 
Uma norma terá vigência indefinida até que outra a revogue no todo ou em parte. 
A cláusula de revogação relacionará, de forma expressa, todas as disposições que 
serão revogadas com a entrada em vigor da nova portaria. 
 
Deve ser observado ainda o que segue: 
- é incorreta a cláusula revogatória genérica do tipo: “revogam-se as disposições 
em contrário”; 
- a cláusula de revogação deve conter os dados de identificação da norma que está 
sendo revogada: tipo e número da norma, origem, data de assinatura e indicar a 
data da edição, seção e página da publicação anterior; 
- somente pode revogar uma portaria a autoridade que tem competência para 
dispor sobre a matéria tratada, utilizando para isso norma de hierarquia igual ou 
superior; 
- a revogação pode ser total ou parcial; 
- deve ser preferencialmente utilizada a revogação total de portarias, em vez de 
revogação de artigos ou incisos, tendo em vista que a vigência de várias portarias 
sobre o mesmo assunto dificulta o entendimento dos usuários. 
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Portaria SJMG-Diref - 999999 
Institui o Centro Local de Inteligência da Seção Judiciária de Minas Gerais  

O Juiz Federal ANDRÉ PRADO DE VASCONCELOS, Diretor do Foro da Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais, conforme designação constante da Portaria Presi 5961137, de 4.5.2018, do TRF-1ª Região, publicada no Diário Oficial da União - Seção 2, de 8.5.2018, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei nº 5.010/66, a Resolução n° 79, de 19.11.2009, alterada pela de nº 2013/00243, de 9.5.2013, ambas do Conselho da Justiça Federal, e o Provimento COGER 129, de 8.4.2016. 
CONSIDERANDO: 
a) o macrodesafio do Planejamento Estratégico da Justiça Federal para o período de 2015-2020, no que se refere à gestão de demandas repetitivas e grandes litigantes. 
b) o disposto na Portaria 369/2017, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre a instituição do Centro Nacional e Local de Inteligência da Justiça Federal; 
c) a necessidade de a Justiça Federal possuir um centro de inteligência com as finalidades, dentre outras, de almejar meios para a identificação de demandas repetitivas ou com potencial de repetitividade que permitam a utilização de mecanismos de composição de conflitos massivos; 
d) o interesse da Administração, 
RESOLVE: 
Art. 1º Fica instituído o Centro Local de Inteligência da Seção Judiciária de Minas Gerais – CLI/SJMG, nos termos desta portaria. 
Art. 2º O CLI/SJMG, destinado precipuamente, mas não exclusivamente, ao monitoramento das demandas judiciais, tem por competência: 
I - trabalhar na prevenção dos motivos que ensejam o ajuizamento de demandas judiciais repetitivas ou de massa, a partir da identificação das possíveis causas geradoras do litígio e mediante propostas e ações coordenadas com instituições públicas visando ao combate da fragmentação na resolução dos conflitos; 
II - acompanhar, identificar e monitorar o ajuizamento de demandas judiciais repetitivas ou de massa, bem como os temas que apresentam maior número de controvérsias na Seção Judiciária de Minas Gerais, a partir de relatórios a serem elaborados pelo Núcleo Judiciário - NUCJU e pelo Núcleo de Tecnologia da Informação - NUTEC, com a finalidade de propor soluções para os conflitos e prevenir futuros litígios; 
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III - emitir notas técnicas referentes às demandas judiciais repetitivas ou de massa, notadamente para a uniformização de procedimentos administrativos e jurisdicionais; 
Art. 3º O CLI/SJMG da Seção Judiciária de Minas Gerais será composto: 
I - pelo juiz Diretor do Foro 
II - pelo juiz Vice-diretor do Foro 
III - pelo juiz coordenador do Centro Judiciário de Conciliação – CEJUC 
Parágrafo único. O CLI/SJMG será coordenado pelo Juiz Federal Diretor do Foro, podendo delegar ao Juiz Federal Vice-Diretor do Foro. 
Art. 4º O CLI/SJMG se reunirá, ordinariamente, uma vez por mês para tratar dos assuntos incluídos em pauta previamente elaborada com pelo menos uma semana de antecedência. 
§1º Poderão ser designadas reuniões extraordinárias, por provocação do seu Coordenador, sempre que houver necessidade pela demanda do serviço. 
§2º  As reuniões ordinárias e extraordinárias acontecerão, preferencialmente, na Sala de Reuniões da Direção do Foro e serão presenciais para os membros lotados em Belo Horizonte e por videoconferência para os do interior. 
Art. 5º O CLI/SJMG será secretariado pelo pessoal de apoio da Diref/MG, cabendo à Diretora Administrativa indicar servidores e prestadores de serviço para tanto. 
Art.6º O CLI/SJMG poderá sugerir ao Conselho da Justiça Federal e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas que permitam a melhor identificação de demandas judiciais repetitivas e de massa na Justiça Federal. 
Art.7º  A Seção Judiciária de Minas Gerais poderá firmar acordos de cooperação técnica, convênios e parcerias para dotar o CLI/SJMG dos meios necessários ao desempenho de suas atribuições bem como para cumprimento de seus propósitos. 
Art. 8º Os integrantes do Centro Local poderão ter apoio de especialistas de todos os ramos científicos, como Economia, Sociologia, Estatística, Medicina, entre outros, para análise dos dados e temas mapeados. 
Art. 9º Revoga-se a Portaria SJMG-Diref – 999999, de 11 de outubro de 2018. 
Art. 10. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

ANDRÉ PRADO DE VASCONCELOS 
Juiz Federal Diretor do Foro Seção Judiciária de Minas Gerais 

documento assinado digitalmente 
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