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PODER JUDICIÁRIO 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS 

 
 

PORTARIA SJMG-24ª VARA 1/2022

PORTARIA Nº 001/2022 DA COORDENAÇÃO DOS JUÍZOS DE EXECUÇÃO FISCAL E
EXTRAJUDICIAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG

 

Dispõe sobre a organização da Secretaria Única dos Juízos de Execução Fiscal e
Extrajudicial da Subseção Judiciária de Belo Horizonte/MG, sobre a organização e
atribuições da Vara-Gabinete e sobre a prá�ca de atos de mero expediente sem caráter
decisório pelo Diretor de Secretaria e demais servidores lotados na unidade.

 

A JUÍZA FEDERAL COORDENADORA DOS JUÍZOS DE EXECUÇÃO FISCAL E EXTRAJUDICIAL DA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG, no uso de suas atribuições conferidas pelo
ATO PRESI nº 15/2022, de 26 de agosto de 2022, do Tribunal Regional Federal da 6ª Região;

CONSIDERANDO a edição da Lei 14.226, de 20 de outubro de 2021, que cria o Tribunal
Regional Federal da 6ª Região e determina a unificação das Secretarias das Varas Federais da
Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais por área de competência;

CONSIDERANDO a Resolução CJF 742, de 14 de dezembro de 2021, alterada pela Resolução
CJF 787, de 24 de agosto de 2022, que dispõe sobre a organização inicial do Tribunal
Regional Federal da 6ª Região e a reestruturação das unidades da Seção Judiciária de Minas
Gerais localizadas em Belo Horizonte;

CONSIDERANDO a Portaria CJF 385, de 8 de agosto de 2022, que disciplina aspectos
operacionais para a implantação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região e dá outras
providências;

CONSIDERANDO que, conforme dispõe o art. 5º, inciso LXXVIII, da Cons�tuição Federal de
1988, “a todos, no âmbito judicial e administra�vo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”;

CONSIDERANDO a necessidade de implantação de medidas de facilitação do trabalho dos
advogados e procuradores dos órgãos públicos, de melhoria da qualidade de atendimento às
partes e o�mização dos trabalhos em geral;

CONSIDERANDO o elevado número de processos em tramitação pela Secretaria Única dos
Juízos de Execução Fiscal, proveniente das 05 (cinco) Secretarias autônomas, bem como o
grande volume de atos a serem pra�cados;

CONSIDERANDO o quadro limitado de servidores que compõem a Secretaria Única dos
Juízos de Execução Fiscal;
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CONSIDERANDO a necessidade de racionalizar e desburocra�zar a prá�ca de atos
processuais, a fim de que a prestação jurisdicional seja efe�vada com celeridade, eficiência,
padronização e menos onerosidade, produzindo resultados sa�sfatórios para os serviços
cartorários e, principalmente, para os jurisdicionados.

RESOLVE, no regular exercício de suas atribuições, estabelecer as diretrizes para a realização
dos procedimentos a serem observados pela Secretaria Única dos Juízos de Execução Fiscal e
Extrajudicial, bem como das Varas-Gabinete:

Art. 1º - Todos os atos e procedimentos cuja prá�ca esteja sob a atribuição da Secretaria
Única dos Juízos de Execução Fiscal e Extrajudicial, no cumprimento de despachos, decisões
e sentenças, deverão ser pra�cados de forma padronizada em relação às 05 (cinco) Varas-
Gabinete.

Art. 2º - São atribuições da Secretaria Única dos Juízos de Execução Fiscal e Extrajudicial,
independente de determinação judicial:

I) Re�ficar, por inicia�va própria e diante de manifesto equívoco, os termos de autuação,
conforme regulamentações já previstas nas normas de PJe ou, ainda, em cumprimento a
determinação judicial, promover a inclusão, a exclusão ou, ainda, a re�ficação do nome de
parte processual ou de seu representante;

II) Efe�var a re�ficação de dados básicos do processo, como alteração da classe processual
ou assunto, diante de manifesto equívoco;

III) Anotar substabelecimento e renúncia de mandato, adequadamente realizados, de acordo
com as formalidades legais. Na hipótese de renúncia de apenas um dos procuradores
cons�tuídos, deverá a Secretaria promover a exclusão dos autos do cadastro do advogado
renunciante, impulsionando o processo com a in�mação de um dos procuradores
remanescentes;

IV) Promover a in�mação dos atos processuais de forma padronizada para todas as Varas-
Gabinete e u�lizar ao máximo as facilidades ofertadas pelo sistema PJe, bem como
aproveitar a publicação no DJEN apenas para os casos excepcionais determinados pelos
Juízos de Execução Fiscal, buscando, sempre, a menor onerosidade e maior celeridade
processual;

V) Solicitar informações sobre o cumprimento de carta precatória, quando ultrapassado o
prazo de 60 (sessenta) dias da expedição, se outro não houver sido fixado, bem como
promover a solicitação de devolução de cartas precatórias expedidas, mediante todos os
meios legais disponíveis;

VI) Reiterar, por duas vezes, o�cios expedidos há mais de 60 (sessenta) dias, caso não
especificado prazo inferior para cumprimento, cer�ficando, após, a eventual falta de
cumprimento para a imediata conclusão ao juiz que tomará as providências que entender
cabíveis;

VII) In�mar ou cien�ficar as partes interessadas do teor de o�cios juntados, oriundos de
juízos deprecados, comunicando, quando necessário, data de audiência de inquirição de
testemunhas, a designação ou a realização de leilões ou praças, ou, ainda, solicitando
providências;
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VIII) In�mar as partes, pelo prazo de 05 (cinco) dias, para ciência de carta precatória
devolvida pelo juízo deprecado;

IX) Cer�ficar nos autos, caso necessário, a ocorrência de feriado local e qualquer suspensão
do expediente ordinário, quando o fato puder interferir na contagem de prazo processual;

X) In�mar as partes e as testemunhas, na forma do art. 455, § 4º do Código de Processo
Civil;

XI) In�mar os interessados para ciência, pelo prazo de 05 (cinco) dias, de resposta aos o�cios
expedidos nos autos, quando for o caso;

XII) Reiterar citação ou in�mação, anteriormente determinada, em novo endereço para
cumprimento da diligência ou por modo diverso do determinado no provimento judicial,
incluída a expedição de carta precatória;

XIII) In�mar as partes, quando necessário, do retorno de processos julgados por instâncias
superiores para que tomem conhecimento e manifestem interesse quanto a providências
jurisdicionais cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias. Ausente qualquer manifestação ou nada
requerido, os autos eletrônicos serão arquivados até ulterior requerimento da parte
interessada;

XIV) In�mar a parte interessada para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre os
cálculos elaborados pela Contadoria e sobre a requisição de pagamento expedida;

XV) Promover o desarquivamento de processos, quando solicitado pelas partes,
independentemente de despacho, bem como o arquivamento dos feitos;

XVI) In�mar o credor para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, em 05 (cinco)
dias, bem como sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei
6.830/80, no prazo de 10 (dez) dias;

XVII) Dar vista à parte interessada para se manifestar sobre exceção de pré-execu�vidade,
nomeação de bens à penhora, reavaliação de bem penhorado, suspensão ou ex�nção do
processo, oferecimento de garan�a, todos pelo prazo de 05 (cinco) dias ou para manifestar
sobre o teor de pe�ção da parte contrária que não possua caráter urgente, liminar, cautelar
ou sigiloso, nem se refira a medida de constrição ou penhora de bens;

XVIII) Dar vista a qualquer das partes, quando requerida por pe�ção e desde que esteja o
processo em ordem ou ao autor/exequente para requerer o que de direito ao
prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias;

XIX) Cer�ficar transcurso de prazo in albis ou trânsito em julgado;

XX) Fornecer às partes, caso solicitado, cer�dão padrão do processo, emi�da pelo Sistema
Processual;

XXI) Encaminhar processos, em qualquer fase processual, desde que seja viável e tenha sido
requerido pela parte autora/exequente, ao Centro Judiciário de Conciliação desta Subseção
Judiciária, sempre obje�vando a efe�va prestação jurisdicional e desburocra�zação da
jus�ça;

XXII) Encaminhar à suspensão processos com pedidos de parcelamento pelo
exequente/autor, desde que tenha sido informado o prazo final do acordo;
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XXIII) Remeter ao arquivo, com baixa, os processos pendentes de recolhimento de custas
judiciais em que o valor seja inferior a R$ 100,00 (cem reais), tendo em vista o previsto no
art. 18, § 1º, da Lei n. 10.522/2002;

XXIV) Promover o arquivamento, com baixa, dos processos pendentes de recolhimento de
custas judiciais superiores a R$ 100,00 (cem reais), se constatado que a parte encontra-se
em local incerto e não sabido, ou, in�mada, não efe�ve o pagamento das custas. Deve ser
observado o entendimento da PFN no sen�do da não efe�vação de inscrições de débitos de
custas inferiores a R$ 1.000,00 (mil reais), conforme O�cio e-Processo n.
10695.101702/2020-44);

XXV) Oficiar à PFN para, querendo, inscrever em dívida a�va processos com pendência de
recolhimento de custas judiciais em que o valor seja superior a R$ 1.000,00 (mil reais), tendo
em vista que a parte se encontra em local incerto e não sabido, ou, in�mada, não efe�vou o
pagamento das custas.

Art. 3º - São atribuições da Secretaria Única dos Juízos de Execução Fiscal e Extrajudicial,
mediante ordem judicial:

I) Dar regular cumprimento a determinações judiciais fundadas em despachos, decisões ou
sentenças, com observância aos limites dos provimentos judiciais proferidos, ficando a
elaboração das minutas dos atos judiciais a cargo exclusivo de cada Vara-Gabinete
competente;

II) Efetuar a confecção de RPV e Precatórios, o�cios de transferência/alvarás de
levantamento de valores, o�cios de conversão em renda e transformação em pagamento
defini�vo e repassá-los para conferência do Diretor da Vara-Gabinete, ou a quem o
magistrado competente atribuir esta tarefa;
III) Realizar leilão unificado, preferencialmente por meio eletrônico, bem como todos os atos
preparatórios subsequentes.

Art. 4º - Compete ao Diretor da Secretaria Única dos Juízos de Execução Fiscal e Extrajudicial
e ao seu subs�tuto legal direcionar as providências adequadas para que não haja
interrupções no andamento processual. Incumbe-lhe, dentre outras providências:

I) Diligenciar, com o apoio dos demais servidores da Secretaria, acerca da imediata
conclusão, ao juiz federal ou juiz federal subs�tuto, de todos e quaisquer processos que
dependam de despacho, decisão ou sentença;

II) Assinar ou delegar ao seu subs�tuto legal ou ao servidor responsável por cada núcleo de
tarefas da referida Secretaria, mandados que não sejam de competência exclusiva de
magistrado, expedientes de in�mação, além de o�cios de caráter geral, em cumprimento a
determinação judicial, à exceção daqueles que envolvam valores ou penhora de imóveis;

III) Promover a cobrança de processos �sicos remanescentes (até a finalização da migração
de todos os processos �sicos do acervo para o sistema PJe) re�rados com carga pelas partes
ou peritos e não res�tuídos no prazo legal ou judicial, comunicando o fato imediatamente
ao juiz competente, caso não seja atendida a solicitação;

Art. 5º - São atribuições da Vara-Gabinete de Execução Fiscal e Extrajudicial:

I) Elaborar e fornecer, dentro do prazo que a lei ou as normas internas fixarem, cer�dões de
inteiro teor ou específicas de ato ou termo do processo, requeridas diretamente no balcão
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da Secretaria Única, no sistema PJe ou via e-mail, após comprovação do pagamento das
despesas correspondentes;

II) Efetuar a conferência de RPV e Precatórios, o�cios de transferência/alvarás de
levantamento de valores, o�cios de conversão em renda e transformação em pagamento
defini�vo, que serão elaborados pelo Núcleo de Valores da Secretaria Única dos Juízos de
Execução Fiscal e Extrajudicial;

III) Realizar tarefas administra�vas concernentes à Vara-Gabinete, tais como: elaboração de
DIRF, do relatório de inspeção e tarefas relacionadas, gerenciamento/acompanhamento de
emails e correspondências, elaboração de escala de férias, bole�m de frequência mensal,
pedido de material, tarefas/processos oriundos do sistema SEI, dentre outras.

Parágrafo único. Os Diretores das Varas-Gabinete deverão encaminhar ao Diretor da
Secretaria Única, sempre que necessário, as informações referentes aos atos acima
especificados para consolidação e controle interno.

Art. 6º - Permanecerão sendo assinados pelo juiz federal, �tular ou subs�tuto do respec�vo
Juízo de Execução Fiscal e Extrajudicial competente, as cartas precatórias e rogatórias, bem
como os o�cios dirigidos a membros do Poder Judiciário, Execu�vo e Legisla�vo, Ministros e
Secretários de Estado e aqueles direcionados a autoridades que recebam igual tratamento
protocolar. Da mesma forma, serão assinados exclusivamente pelo juiz os o�cios para
conversão em renda de depósitos judiciais, liberação de bens e pessoas.

Art. 7º - A pesquisa/bloqueio de penhora online e pesquisa de informações de endereço
concernentes ao sistema SISBAJUD serão realizadas, após determinação judicial de cada
Vara-Gabinete, na Secretaria Única de Execução Fiscal e Extrajudicial. O acesso ao referido
sistema será efe�vado mediante senha pessoal de servidor(es) designado(s) por magistrado.

§1º Compete à Vara-Gabinete o cumprimento da ordem judicial de desbloqueio de valores
referentes ao sistema SISBAJUD.

§2º A efe�vação de pesquisa de dados, bem como bloqueio/desbloqueio através dos demais
sistemas, tais como RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD, SIEL, CNIS, INFOSEG, CNIB, ficará a
cargo do Núcleo de Convênios da Secretaria Única dos Juízos de Execução Fiscal, mediante
acesso ao referido sistema através de senha pessoal de servidor(es) designado(s) por
magistrado.

Art. 8º - Rela�vamente à realização de audiências, cumprirá à Secretaria Única dos Juízos de
Execução Fiscal e Extrajudicial promover os atos de comunicação processual relacionados à
in�mação das partes e testemunhas arroladas, se necessário, observando-se estritamente as
determinações legais.

§ 1º - Se a audiência designada for realizada no formato de vídeo conferência, ficará a cargo
da Vara-Gabinete respec�va ou da assessoria do magistrado competente, promover a
criação do link de acesso e incluí-lo no ato judicial, para fins de comunicação às partes pela
Secretaria.

§ 2º - A reserva de sala, o acompanhamento ou secretariado durante a realização da
audiência, seja presencial ou por vídeo conferência, ficará sob a responsabilidade da Vara-
Gabinete respec�va, que também deverá anexar o respec�vo arquivo de áudio e vídeo no
PJe.
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Art. 9º - Cumprirá à Secretaria Única dos Juízos de Execução Fiscal e Extrajudicial promover
os atos de comunicação processual relacionados à in�mação das partes e do perito indicado
no ato judicial que designar a realização de perícia.

Art. 10 - O contato com advogados que requeiram atendimento diretamente pelos
magistrados ou por algum de seus assessores deverá ser administrado pela própria Vara-
Gabinete ou assessoria do magistrado, segundo organização interna de cada Vara-Gabinete,
preferencialmente por email endereçado à Vara-Gabinete respec�va, a fim de que o Diretor
possa realizar o agendamento.

Art. 11 - Cabe ao Juiz Coordenador, em consonância com os demais magistrados, firmar
convênios e/ou acordos de cooperação técnica com órgãos ou entes públicos e entes
privados para melhor desenvolvimento e aprimoramento dos serviços.

Art. 12 - Além dos atos acima especificados, fica delegada à Secretaria Única dos Juízos de
Execução Fiscal e Extrajudicial a prá�ca de outros atos de mero expediente, sem caráter
decisório, sempre que necessário ao célere e eficiente andamento do processo.

Art. 13 - Eventuais situações não regulamentadas por esta portaria serão resolvidas pela
Coordenação dos Juízos de Execução Fiscal e Extrajudicial e/ou pela Corregedoria Regional
do TRF da 6ª Região.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e cumpra-se.

Belo Horizonte, 27 de setembro de 2022.

 

Adriane Luísa Vieira Trindade

Juíza Federal Coordenadora dos Juízos de Execução Fiscal e Extrajudicial

 

 

Documento assinado eletronicamente por Adriane Luísa Vieira Trindade, Juíza Federal, em
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