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PORTARIA N. 02 DE 15 DE JULHO DE 2015, DA 9ª VARA FEDERAL-JEF DA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MATO GROSSO 

 
 
 
 
O Doutor WAGNER MOTA ALVES DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais e, 
 
CONSIDERANDO a determinação constitucional segundo a qual “os servidores 
receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente 
sem caráter decisório” (CF, art. 93, XIV); 
CONSIDERANDO o disposto no art. 162, § 4º, do Código de Processo Civil, o disposto 
no art. 41, inciso XVII, da Lei n. 5.010/66, e o disposto no art. 132 do Provimento Geral da 
Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região (Provimento/COGER 38, de 12 de 
junho de 2009) 
CONSIDERANDO os critérios informadores dos Juizados Especiais, quais sejam, 
simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade; 
 
RESOLVE: 
 
ESTABELECER regras procedimentais para agilizar o andamento processual das ações 
em trâmite neste Juizado Especial Federal, com vistas a uma prestação jurisdicional mais 
célere e segura para os jurisdicionados. 
 

 
CAPÍTULO I – Disposições Gerais 

 
Art. 1º. A presente Portaria tem por objetivo explicitar o rol de atos de mero expediente, 
bem assim padronizar rotinas cartorárias, visando a agilizar o andamento das ações em 
trâmite neste JEF. 
 
Art. 2º. No exame desta Portaria, a interpretação será sempre feita tendo por objetivo o 
princípio da economia processual e a racionalidade dos serviços judiciários, mediante a 
prática de menor número de atos processuais no trâmite do processo, sem prejuízo dos 
princípios da ampla defesa e do contraditório. 
 
Art. 3º. Salvo disposição expressa em contrário, os atos procedimentais previstos nesta 
Portaria serão cumpridos pelos servidores independentemente de despacho judicial. 
 
Art. 4º. Salvo o ato previsto no art. 26, II, desta Portaria – de incumbência exclusiva do 
Diretor de Secretaria e dos Supervisores –, são destinatários da delegação contida nesta 
Portaria todos os Servidores lotados nesta 9ª Vara, devendo-se indicar, logo em seguida a 
cada ato, que o mesmo foi praticado por ordem do MM Juiz, nos termos da presente 
Portaria. 
 
Parágrafo Único. Os atos praticados por delegação poderão ser revistos pelo Juiz da causa, 
de ofício ou a requerimento parte. 
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Art. 5º. Esta Portaria é expedida em complemento às resoluções e demais normas editadas 
pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho da Justiça Federal, pelo Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região e pela Coordenação dos Juizados Especiais Federais desta 
Seção Judiciária, entrando em vigor a partir da sua publicação. 
 

CAPÍTULO II – Do Exame de Regularidade da Demanda 
 
Art. 6º. Ao receber petição inicial, procederá a Secretaria à sua análise, atentando para os 
requisitos da petição inicial, documentos indispensáveis à propositura da ação, a presença 
dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e das 
condições da ação. 
 
Art. 7º. Compete à Secretaria, inicialmente, verificar se a nova ação está englobada na 
competência dos Juizados Especiais Federais Cíveis, em especial, quanto ao disposto nos 
arts. 2º e 3º da Lei 10.259/01. 
 
§ 1º. Constatado, em qualquer momento anterior à prolação da Sentença, que o valor da 
causa supera 60 (sessenta) salários mínimos, far-se-á, por ato ordinatório, a intimação da 
parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto à renúncia ao valor 
excedente, esclarecendo-a que: 
 
I – Em havendo a renúncia expressa: 
a) O processo continuará a tramitar no JEF; 
b) O valor da causa será limitado a 60 (sessenta) salários mínimos; 
c) Em sendo procedente a demanda, a obrigação de pagar será satisfeita via RPV ou 
Precatório, conforme o caso; 
 
II – Em não havendo renúncia expressa: 
a) O processo será remetido a uma das Varas Cíveis da SJMT; 
b) O valor da eventual condenação não ficará limitado a 60 (sessenta) salários mínimos; 
c) Em caso de condenação ao pagamento de valor superior a 60 (sessenta) salários 
mínimos, a obrigação será satisfeita via precatório. 
 
§ 2º. Em qualquer ação, o valor da causa na petição inicial deve ser indicado em expressão 
monetária, não sendo aceita a indicação por quantidade de salários mínimos ou por 
qualquer outro indexador. 
 
§ 3º. Estando o valor da causa indicado na petição inicial em desconformidade com os 
parâmetros especificados no parágrafo anterior, deverá a Secretaria adotar a providência 
especificada no art. 14, desta Portaria. 
 
Art. 8º. Vislumbrada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento 
válido e regular do processo e das condições da ação, bem como a incompetência dos 
Juizados Especiais Federais, os autos serão conclusos ao Juiz. 
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Art. 9º. Nas hipóteses de verificação de possível prevenção, litispendência ou coisa 
julgada, a Secretaria, por ato ordinatório, caso não seja possível o exame de peças e atos 
processuais que possibilitem aferir a ocorrência de tais fenômenos, providenciará a 
intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, sob as penas do art. 284, 
parágrafo único, do CPC, apresentar cópia da petição inicial e da sentença do processo 
antecedente. 
 
§ 1º. Em caso da ausência de apresentação dos documentos pela parte autora, o que deverá 
ser objeto de certidão, serão os autos conclusos ao Juiz da causa. 
 
§ 2º. Certificada a inexistência total ou parcial de prevenção, litispendência ou coisa 
julgada nos autos distribuídos automaticamente a este Juízo, e não havendo outras 
irregularidades a serem sanadas, o processo terá seguimento, providenciando-se a citação. 
 
Art. 10. Nas ações propostas por espólio, a petição inicial deverá vir necessariamente 
acompanhada do termo de compromisso do inventariante, devendo a procuração ser 
outorgada pelo espólio e subscrita pelo inventariante. 
 
Parágrafo único. Caso não haja inventário aberto, o espólio será representado por todos os 
herdeiros, que, nessa qualidade, deverão assinar a procuração. 
 
Art. 11. Nas ações propostas por incapazes, deve constar do instrumento procuratório como 
outorgante o próprio incapaz, representado ou assistido por seu representante legal, 
conforme se trate de incapacidade absoluta ou relativa, respectivamente. 
 
Parágrafo único. Quando se tratar de incapacidade decorrente de enfermidade ou 
deficiência mental, também deverá instruir a petição inicial o termo de curatela. 
 
Art. 12. Se a parte autora não souber ler nem escrever, não sendo a procuração por 
instrumento público, deverá o instrumento particular conter a assinatura a rogo subscrito 
por 2 (duas) testemunhas.  
 
§ 1º. O instrumento do contrato de honorários advocatícios, para permitir o destaque da 
verba honorária, sendo parte pessoa analfabeta, também deverá conter a assinatura a rogo 
subscrito por 2 (duas) testemunhas.  
 
Art. 13. Nas ações previdenciárias/assistenciais, a petição inicial deverá indicar, 
precisamente, os seguintes elementos: 
 
I – Quando se tratar de benefícios requeridos por trabalhador rural ou seus dependentes: 
a) o estado civil da parte autora; 
b) quando se tratar de salário-maternidade, além do estado civil da autora, o nome e a data 
de nascimento do(s) filho(s) relacionado(s) ao benefício postulado. 
 
II – Quando se tratar de aposentadoria especial ou de aposentadoria por tempo de 
contribuição, com conversão de tempo de serviço especial em comum: 
a) Todos os períodos trabalhados, com datas e nomes das empresas; 
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b) O tipo de atividade especial (agentes/atividades nocivas); 
 
III – Quando se tratar de benefício assistencial: 
a) o estado civil da parte autora; 
b) os nomes de todos os integrantes do grupo familiar; 
 
§ 1º. Na qualificação da parte autora, constando ser ela casada ou convivente, deverá 
acompanhar a petição inicial a certidão de casamento (civil ou religiosa) ou a declaração 
pública de união estável.  
 
§ 2º Caso não seja possível a juntada dos referidos documentos, deverá a parte autora ser 
intimada a informar o nome completo e o CPF do marido ou companheiro, bem como do 
pai da criança no caso de salário-maternidade. 
 
§ 3º Faltando estas informações e/ou documentos cuja ausência dificulte o julgamento do 
processo, deverá ser intimada a parte autora para promover a emenda, sob pena de extinção. 
 
Art. 14. Verificando a Secretaria que a petição inicial não atende aos seus requisitos de 
forma, nos termos do art. 282, do CPC e dos dispositivos desta Portaria, ou que não está 
instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação – elencados, 
exemplificativamente, no Anexo I, desta Portaria –, deverá certificar a ocorrência nos autos, 
e, em seguida, por ato ordinatório, intimar a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) 
dias, sane a irregularidade certificada, sob as penas do art. 284, parágrafo único, do CPC. 
 
§ 1º. No ato de intimação para instruir a petição inicial, deverá ser especificada qual(is) o(s) 
documento(s) indispensável(is) à propositura da ação que estão faltando. 
 
§ 2º. Não sanada a irregularidade no prazo assinado no caput deste dispositivo, serão os 
autos conclusos para Sentença (CPC, art. 267, I). 
 
Art. 15. Os pedidos de concessão de benefício de assistência judiciária gratuita serão 
apreciados somente por ocasião da prolação da sentença. 
 

CAPÍTULO III – Da Citação, Designação de Audiência e Determinação de Perícia 
 
Art. 16. Estando a petição inicial em ordem, a Secretaria, por ato ordinatório, 
providenciará: 
 
I – A citação da parte ré, para, até a audiência de instrução e julgamento, ou no prazo de 30 
(trinta) dias, caso a questão seja unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não se 
faça necessária a produção de provas em audiência: 
a) apresentar contestação, sob pena de serem reputados verdadeiros os fatos alegados na 
inicial (Lei n. 9.099/95); 
b) instruir a peça de defesa com toda a documentação de que disponha e seja necessária 
para o esclarecimento da causa. 
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II – A designação de audiência de instrução e julgamento, nos casos em que esta seja 
necessária (v.g., aposentadoria por idade/salário-maternidade rurais). 
 
III – A determinação de realização de prova pericial, caso seja esta necessária — como nos 
pedidos de concessão ou restabelecimento de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez 
ou benefício assistencial ao portador de deficiência —, nomeando-se perito, dentre os 
profissionais previamente cadastrados, e arbitrando-se seus honorários. 
 
§ 1º. Ao designar audiência, deverá a Secretaria observar rigorosamente o prazo mínimo de 
30 (trinta) dias entre a citação da parte ré e a data prevista para a prática do ato. 
 
§ 2º. Ao ser intimada da data da audiência de instrução e julgamento, será a parte autora 
advertida de que deverá trazer suas testemunhas, até o máximo de três, independentemente 
de intimação. 
 
Art. 17. Nas ações em que se pede concessão ou restabelecimento de auxílio-doença, 
aposentadoria por invalidez ou benefício assistencial (LOAS), os quesitos do Juízo 
referentes à perícia médica ou socioeconômica, bem como os prazos para entrega dos 
laudos, deverão observar as diretrizes já fixadas e cumpridas pelo NUCOD. 
 
§ 1º. Findo o prazo, sem que o laudo tenha sido entregue, e sem solicitação de prorrogação, 
deverá a Secretaria, independentemente de despacho judicial, providenciar a intimação do 
perito para que cumpra o seu mister, no mesmo prazo originariamente fixado. 
 
§ 2º. Não sendo entregue o laudo, mesmo após a prorrogação do prazo, os autos serão 
conclusos ao Juiz da causa. 
 
Art. 18. A parte autora será intimada, por ato ordinatório, do dia e hora da realização da 
perícia e para, se quiser, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar assistentes técnicos e formular 
quesitos, sendo dispensada a intimação do INSS para esse fim. 
 
§ 1º. Ao ser intimada nos termos do caput deste dispositivo, a parte autora será advertida de 
que deverá comparecer no dia e hora designados para se submeter aos exames periciais 
portando todos os exames médicos de que disponha relativamente à incapacidade alegada, 
tais como laudos, exames laboratoriais, guias de internação, etc. 
 
§ 2º. Caso a parte autora não compareça à perícia nem justifique a sua ausência no prazo de 
cinco dias, uma vez comunicado o fato pelo perito do Juízo, serão os autos conclusos para 
sentença. 
 
Art. 19. Fica dispensada a intimação das partes do laudo pericial médico e socioeconômico, 
cabendo sua discussão em sede recursal (item “c”, 1, da Portaria COJEF nº  6 de 
15/12/2009). 
 
Parágrafo único. Nas demandas envolvendo LOAS, as partes, e eventualmente o MPF, 
deverão ser intimadas do laudo médico, quando desfavorável à parte autora.     
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Art. 20. Nas demandas previdenciárias e assistenciais, os requerimentos de antecipação da 
tutela serão apreciados por ocasião da prolação da sentença, em virtude da celeridade do 
trâmite dos feitos neste JEF, bem como da impossibilidade de se formar juízo de 
verossimilhança: 
 
I – antes de se oportunizar ao INSS o fornecimento dos documentos necessários à 
elucidação dos fatos (nos casos de pedidos de aposentadoria especial/por tempo de 
contribuição, inclusive revisionais); 
II – apenas com base em relatórios médicos particulares, que não prevalecem sobre o 
resultado da perícia administrativa, a cargo do INSS (nos casos de pedidos de auxílio-
doença/aposentadoria por invalidez/benefício assistencial); 
III – antes da colheita da prova oral em audiência de instrução e julgamento, que possa 
complementar o início de prova material (no caso de benefícios requeridos por segurados 
especiais), ou comprovar a qualidade de dependente da parte e/ou de segurado do falecido 
(nos casos de pedidos de pensão por morte). 
 
§ 1º Havendo possibilidade concreta de perecimento de direito, o Diretor de Secretaria e/ou 
o Diretor do NUCOD deverão encaminhar os autos ao juiz para análise do pedido de tutela 
antecipada.  
 

CAPÍTULO IV – Dos demais atos cartorários e processuais 
 
Art. 21. Nos processos em que for obrigatória a intervenção do Ministério Público Federal 
– MPF, providenciará a Secretaria, por ato ordinatório, a sua intimação após a contestação, 
dando-se-lhe ciência, ainda, dos atos processuais essenciais (ex: entrega do laudo, sentença, 
etc.). 
 
Art. 22. Formulada, a qualquer tempo, proposta de acordo, providenciará a Secretaria, por 
ato ordinatório, a intimação da parte contrária para se manifestar, em 10 (dez) dias, sobre os 
seus termos. 
 
Art. 23. Verificada a necessidade a confecção de cálculos, para fins de prolação de 
sentença líquida, e não sendo possível fazê-los na própria Secretaria, caberá a ela, por ato 
ordinatório, encaminhar os autos à SECAJ, fazendo-se constar os parâmetros necessários à 
realização dos cálculos, preestabelecidos por este Juízo. 
 
§ 1º Caberá à Secretaria da Vara a elaboração e juntada de cálculos de menor complexidade 
de até 1 (um) salário mínimo, observando-se os parâmetros definidos no Manual de 
Cálculos da Justiça Federal ou os definidos na sentença, se divergentes. 
 
§ 2º Fica dispensada a intimação das partes do laudo pericial contábil ou planilha de 
cálculos, quando acolhido pela sentença, cabendo sua discussão em sede recursal.        
 
Art. 24. Em caso de omissão do INSS ou sempre que necessário para melhor instruir o 
processo, a critério do juízo, poderá ser feita a consulta aos sistemas CNIS e PLENUS 
pelos servidores lotados na Secretaria e no Gabinete, promovendo-se a juntada do 
documento aos autos. 
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Art. 25. As contestações depositadas em Secretaria serão aceitas mediante a realização de 
Portaria Conjunta com a parte interessada.  
 
Parágrafo único. É vedado o depósito de contestação sobre causa que verse sobre questão 
de fato.   
 
Art. 26. Incumbe, também, à Secretaria, independentemente de despacho: 
 
I – Certificar: 
a) Quanto à intempestividade de resposta, recurso ou qualquer ato processual de parte no 
processo; 
b) Quanto ao decurso do prazo fixado para a prática de ato pela parte ou terceiro 
destinatário de ordem judicial; 
c) Quanto ao trânsito em julgado da sentença; 
d) O sobrestamento dos feitos, que estejam aguardando realização de perícia ou audiência, 
ou o cumprimento de requisição de pagamento, por período superior a 60 dias. 
 
II – Expedir certidão, a pedido das partes, de qualquer ato ou termo do processo; 
 
III – Intimar: 
a) A parte interessada, para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre o não 
cumprimento ou cumprimento parcial de diligência por Oficial de Justiça, ou sobre a 
frustração da citação ou intimação pelo correio; 
b) A(s) parte(s), para, em 10 (dez) dias, trazer os documentos solicitados pelo Perito ou 
pela SECAJ, para fins de realização da perícia ou confecção de cálculos; 
 
IV – Desarquivar autos, quando solicitado por advogado ou pela DPU, dando-se vista por 
5 (cinco) dias. 
 
V – Acompanhar o cumprimento das cartas precatórias e solicitar a devolução.  
 
VI - Fazer retornar os autos ao arquivo, quando findo o prazo mencionado no inciso 
anterior, sem qualquer solicitação que demande apreciação judicial. 
 
Art. 27. Prolatada sentença de improcedência, fica dispensada a intimação da parte ré (item 
“e”, 1, da Portaria COJEF nº  6 de 15/12/2009). 
 
Parágrafo único. Se a sentença for extintiva por desistência ou abandono, deverá ser 
realizado o arquivamento sem intimação das partes (item “f”, 1, da Portaria COJEF nº  6 de 
15/12/2009) 
 
Art. 28 Solicitada por qualquer das partes prorrogação de prazo para juntada de 
documentos, cumprimento de diligências ou prática de qualquer outro ato processual, será 
deferido o prazo de 10 (dias) para que seja ele cumprido. Caso não o seja, deverá ser 
justificado e comprovado o impedimento de praticá-lo, sob pena de indeferimento de 
pedido de prorrogação.  
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Art. 29. Os ofícios e similares de caráter geral, quando em cumprimento a despacho ou 
decisão judicial, serão assinados pelo Diretor de Secretaria, com indicação de o serem por 
ordem do Juiz, salvo as dirigida a membros do Poder Judiciário e dos outros Poderes, 
Ministros e Secretários de Estado e a outras autoridades das quais receba igual tratamento 
protocolar, e os alvarás em geral. 
 

CAPÍTULO V – Dos Recursos 
 
Art. 30. Interposto recurso contra a sentença, cumprirá à Secretaria, por ato ordinatório, 
providenciar a subida dos autos à Turma Recursal, após as contrarrazões ou o decurso in 
albis do prazo para apresentá-las. 
 
Parágrafo único. O recebimento de recurso será apreciado pelo juiz. 
 
Art. 31. Interpostos Embargos de Declaração contra Despacho, Decisão ou Sentença, 
cumprirá à Secretaria, providenciar a intimação da parte embargada para se manifestar, no 
prazo de cinco dias, fazendo-se a conclusão dos autos em seguida. 
 
Parágrafo único. Será dispensada a intimação prevista no caput deste dispositivo quando a 
parte ré/embargada ainda não tiver sido citada ou quando o recurso não tiver efeitos 
infringentes. 
 
Art. 32. Deverá a Secretaria, para praticar os atos ordinatórios previstos neste capítulo, 
verificar se foram preenchidos os pressupostos recursais, notadamente os da tempestividade 
e do preparo, nos casos em que exigido e em que não tenha sido deferida a assistência 
judiciária gratuita. 
 
Parágrafo único. Certificado o não preenchimento de qualquer dos pressupostos recursais, 
far-se-ão os autos conclusos para deliberação judicial. 
 

CAPÍTULO VI – Do Cumprimento de Sentença ou Decisão 
 

Seção I – Do Cumprimento de Sentença que Reconheceu a Existência de Obrigação 
Pecuniária 

 
Art. 33. Certificado o trânsito em julgado da sentença ou acórdão, com julgamento de 
procedência total ou parcial, reconhecendo a existência de obrigação pecuniária em 
desfavor da União, suas autarquias ou fundações, das Fazendas estadual ou municipal, dos 
conselhos de fiscalização profissional ou da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
(ECT), caso o valor da condenação já conste do título judicial, serão os autos conclusos 
para expedição da requisição de pagamento, observando-se a regulamentação editada pelo 
Conselho da Justiça Federal. 
 
Art. 34. Não havendo valor líquido declarado no título judicial exequendo, ou havendo 
necessidade de sua atualização, providenciará a Secretaria, por ato ordinatório, a confecção 
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dos cálculos, remetendo os autos à SECAJ, para apuração ou atualização do montante 
devido, conforme parâmetros preestabelecidos por este Juízo. 
 
§ 1º. Do ato de remessa deverá constar o prazo de 30 (trinta) dias para elaboração dos 
cálculos, cabendo o controle à Secretaria da Vara. 
 
§ 2º. Constatado que o valor da condenação supera 60 (sessenta) salários mínimos, far-se-á, 
por ato ordinatório, a intimação da parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 
manifeste-se quanto à renúncia ao valor excedente, esclarecendo-a que: 
 
I – Em havendo a renúncia expressa, será expedida RPV. 
II – Em não havendo renúncia expressa, a obrigação será satisfeita via precatório. 
 
§ 3º. Apresentados os cálculos previstos no caput deste dispositivo, e não sendo o caso do § 
2º, será providenciada a expedição de RPV. 
 
§ 4º. Por ato ordinatório, será determinada a intimação das partes, acerca do teor da RPV, 
devendo, no prazo comum de 10 (dez) dias, se manifestar sobre os cálculos que a 
embasaram, sob a advertência de que, caso discordem dos mesmos, deverão apresentar 
demonstrativo do montante que entendem devido, bem como apontar específica e 
fundamentadamente quais os pontos de sua impugnação. 
 
Art. 35. Ao expedir a requisição de pagamento, deverá a Secretaria cumprir o disposto no 
art. 12, § 1º, da Lei n. 10.259/01, sempre que o ente público restar vencido em causas em 
que houve a realização de perícia. 
 
Art. 36. Certificado o trânsito em julgado da sentença ou do acórdão da Turma Recursal, 
com julgamento de procedência total ou parcial, reconhecendo a existência de obrigação 
pecuniária em desfavor de empresa pública federal, à exceção da ECT, a Secretaria, por ato 
ordinatório, providenciará a intimação da parte ré para cumprir o julgado, nos termos do 
art. 475-J, do CPC, bem como para comprovar o efetivo cumprimento da obrigação. 
 
§ 1º. Sempre que necessário, providenciará a Secretaria, por ato ordinatório, a confecção 
dos cálculos, se necessário remetendo os autos à SECAJ, para atualização do montante 
devido. 
 
§ 2º. Para se desincumbir do dever previsto no caput deste dispositivo, poderá a parte ré: 
 
I – pagar diretamente os valores ao credor, contra recibo deste. 
 
II – depositar a quantia devida em conta bancária de titularidade do credor; 
 
III – depositar o montante devido em conta bancária à disposição do Juízo; 
 
IV – depositar o montante devido em conta vinculada ao FGTS do credor, quando se tratar 
de ação em que tenha por objeto a correção monetária ou o regime de juros aplicáveis aos 
depósitos de FGTS. 
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§ 3º. Findo o prazo previsto no caput deste dispositivo, providenciará a Secretaria, por ato 
ordinatório, a intimação da parte autora para, em 10 (dez) dias, dizer sobre o cumprimento 
da obrigação, sob a advertência de que a ausência de manifestação específica e 
fundamentada implicará no reconhecimento de que a obrigação foi integralmente cumprida. 
 
§ 4º. Caso a parte ré opte por cumprir a obrigação na forma prevista no inciso III do § 2º 
deste dispositivo, a Secretaria, por ato ordinatório, providenciará a confecção e expedição 
do alvará para levantamento dos valores e a intimação da parte autora para vir retirá-lo em 
20 (vinte) dias, sob pena de cancelamento do mesmo e de arquivamento dos autos. 
 
Seção II – Do Cumprimento de Sentença ou Decisão que Reconheceu a Existência de 

Obrigação de Fazer 
 
Art. 37. Certificado o trânsito em julgado da sentença ou do acórdão da Turma Recursal, 
com julgamento de procedência total ou parcial, reconhecendo a existência de obrigação de 
fazer, caso não haja o adimplemento voluntário da obrigação no prazo assinado no título 
judicial, providenciará a Secretaria, por ato ordinatório, a renovação da intimação da parte 
ré para, em 10 (dez) dias cumprir o comando judicial e trazer aos autos a prova do 
cumprimento – sem prejuízo da imediata incidência da multa que eventualmente já tenha 
sido cominada, o que será objeto de deliberação judicial. 
 
§ 1º. Não cumprida a obrigação no prazo previsto no caput deste dispositivo, serão os autos 
conclusos ao Juiz da causa. 
 
§ 2º. Informando a parte ré o cumprimento da obrigação, nos termos do caput deste 
dispositivo, providenciará a Secretaria, por ato ordinatório, a intimação da parte autora para 
se manifestar, em 10 (dez) dias, advertindo-se-a que, em caso de ausência de impugnação 
específica e fundamentada, será reputada cumprida a obrigação. 
 
§ 3º. Noticiado, pela parte autora, que a obrigação de fazer não foi cumprida a tempo e 
modo, providenciará a Secretaria a intimação, por ato ordinatório, da parte ré para 
manifestação em 10 (dez) dias, fazendo-se a conclusão dos autos em seguida. 
 

CAPÍTULO VII – Do Arquivamento com baixa 
 
Art. 38. Deverão ser arquivados com baixa, independentemente de despacho, os processos: 
 
I – extintos sem julgamento do mérito, após o trânsito em julgado da sentença; 
 
II – com julgamento de improcedência, após o trânsito em julgado da sentença. 
 
III – caso não haja manifestação da parte autora, nos prazos previstos nos arts. 36, § 4º, e 
37, § 2º, desta Portaria. 
 
IV – após a entrega à parte credora, do alvará previsto no § 4º, do art. 36, desta Portaria. 
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V - após a intimação da parte acerca da efetivação do depósito referente à RPV ou a 
comprovação do saque pelo favorecido. 
 
Art. 39. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

CUIABÁ, 15 de julho de 2015. 
 
 

WAGNER MOTA ALVES DE SOUZA 
Juiz Federal Titular da 9ª Vara-MT 
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A N E X O I 

 
ROL EXEMPLIFICATIVO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROP OSITURA 
DA AÇÃO 
 
I – AÇÕES CÍVEIS EM GERAL 
a) RG 
b) CPF 
c) Comprovante de residência 
 
II – AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 
 
1. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EM GERAL: 
a) Comprovação do indeferimento do benefício na esfera administrativa. 
b) Documentos comprobatórios da qualidade de segurado (CTPS, guias de recolhimento ou 
CNIS). 
 
2. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO: 
a) Comprovação da concessão do benefício; 
b) Comprovação da cessação do benefício. 
 
3. PENSÃO POR MORTE: Certidão de óbito. 
 
4. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: Relatórios e atestados 
médicos, exames, laudos, prontuários, etc., descrevendo a doença ou lesão incapacitante. 
 
5. SALÁRIO-MATERNIDADE: Certidão de nascimento do filho relacionado ao 
benefício postulado. 
 
6. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E/OU MAJORAÇÃO DA RMI, COM 
BASE EM SENTENÇA 
TRABALHISTA: 
a) Termo de audiência do processo trabalhista; 
b) Sentença/Acórdão do processo trabalhista; 
c) Certidão de trânsito em julgado; 
d) Guias de recolhimento referentes a contribuições previdenciárias recolhidas no processo 
trabalhista. 
 
7. REVISIONAIS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: 
a) Carta de Concessão do Benefício ou outro documento emitido pelo INSS onde consta a 
data de início do benefício e sua renda mensal inicial; 
b) Relação de salários-de-contribuição do PBC. 
 
8. MAJORAÇÃO DA RENDA MENSAL, MEDIANTE APLICAÇÃO DO S NOVOS 
TETOS DAS EC’S 20/98 E 41/03 
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a) Carta de Concessão do Benefício ou outro documento emitido pelo INSS onde consta a 
data de início do benefício e sua renda mensal inicial (caso não seja possível apresentar a 
carta de concessão); 
b) Documentos comprobatórios do valor da renda mensal do benefício nas datas das 
publicações das EC’s 20/98 e 41/03, bem como nas datas de 12/2011 e da propositura da 
ação. 
 
III – BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 
 
1. CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIOS 
a) Comprovação do indeferimento do benefício na esfera administrativa; 
b) Comprovação da concessão do benefício e de sua cessação (no caso de restabelecimento) 
c) RG e CPF de todos os integrantes do grupo familiar; 
d) Relatórios, exames e atestados médicos descrevendo a doença ou lesão da parte aturoa. 
 
IV – GRATIFICAÇÕES AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIO NISTAS 
(EQUIPARAÇÃO COM O PESSOAL DA ATIVA): Documentos comprobatórios da 
data da concessão da aposentadoria e/ou da pensão. 
 
V – EXCLUSÃO DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES:  Documento 
comprobatório da negativação. 
 
VI – REVISIONAIS DE CONTRATOS: Cópias dos contratos cuja revisão se postula. 
 
VII – AÇÕS TRIBUTÁRIAS 
 
1. ANULATÓRIAS DE LANÇAMENTO FISCAL: Cópia do lançamento fiscal 
impugnado e/ou da CDA. 
 
2. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO: Comprovação do recolhimento tido 
por indevido. 
 
VIII – FGTS/PIS 
1. LEVANTAMENTO: 
a) Extratos comprovando a existência de saldo na conta de FGTS ou de PIS; 
b) Documentos comprobatórios de que se encontra a parte autora em alguma da hipóteses 
autorizadoras do saque. 
 
2. JUROS PROGRESSIVOS/EXPURGOS/CORREÇÃO MONETÁRIA (TR): 
a) Cópia da CTPS; 
b) Extratos da conta de FGTS. 
 
 
 


