
 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE GOIÁS 
16ª VARA - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL 
 
PORTARIA N. 02 DE 07 DE ABRIL DE 2015 
 
O Juiz Federal FERNANDO CLEBER DE ARAÚJO GOMES, na condição de titular do JUIZADO ESPECIAL FEDERAL em 
funcionamento na 16ª VARA da Seção Judiciária de Goiás, com apoio no art. 55 da Lei n. 5.010/1966 e no art. 62 do 
Provimento Geral n. 38/2009 da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 1ª Região, e 
 
CONSIDERANDO as atribuições reconhecidas ao conciliador pelo art. 16 da Lei n. 12.153/2009 (aplicável no âmbito dos 
Juizados Especiais Federais por expressa previsão constante do art. 26 desse mesmo diploma legal) e pelo art. 24 do 
Regimento Interno dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região (aprovado pela Resolução/Presi n. 17/2014), condizentes 
com os princípios da celeridade e da economia processual,  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. A função de conciliador deve ser exercida por bacharel em Direito.  
 
Art. 2º. As audiências conduzidas por conciliador ficam invariavelmente sob a supervisão do juiz natural para apreciar as 
causas a que cada uma delas disser respeito.  
 
Art. 3º. Durante a audiência de conciliação é dado ao conciliador colher e gravar, por indagações de sua própria iniciativa ou 
resultantes da palavra franqueada aos representantes das partes, prova oral em causas previdenciárias que versem 
especificamente sobre as seguintes matérias: 
I – aposentadoria por idade de pessoa que afirma pertencer à categoria de segurado especial;  
II – pensão por morte de pessoa a respeito da qual pende dúvida sobre o enquadramento na categoria de segurado especial. 
 
Art. 4º. O depoimento da testemunha ouvida em audiência conduzida por conciliador acha-se submetido ao disposto no art. 
342 do Código Penal, que tipifica a conduta de falso testemunho, porquanto se destina a ser aferido como prova em processo 
judicial. 
 
Art. 5º. Não obtida a composição amigável, a prova oral colhida em audiência realizada sob a condução de conciliador, em 
sendo considerada pelo órgão julgador suficiente para a delimitação dos contornos fáticos da lide previdenciária, é hábil a 
ensejar o julgamento antecipado desta.  
Parágrafo único. Quando, por alguma razão de ordem excepcional, o juiz reconhecer a insuficiência de prova oral colhida no 
curso de audiência conduzida por conciliador, designará audiência complementar de instrução.  
 
Art. 6º. A necessidade da produção de espécie probatória diversa da oral, como exame técnico e exibição de documento em 
poder de terceiro, legitima qualquer das partes a impugnar que a lide previdenciária versando sobre matéria especificada nos 
incisos do art. 3º seja encaminhada para julgamento tão logo encerrada a audiência de conciliação em que houve colheita de 
prova oral.  
§1º. A omissão da parte em formular perguntas à pessoa que comparece com a finalidade de ter o depoimento pessoal tomado 
ou o testemunho colhido na presença de conciliador não legitima impugnação para ouvir aquela mesma pessoa em outra 
audiência.  
§2º. É da parte impugnante o ônus de demonstrar que não foi possível produzir prova indispensável ao julgamento da lide 
previdenciária em data anterior à da realização da audiência conduzida por conciliador.  
 
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Encaminhe-se de plano cópia de seu teor à Corregedoria-Geral 
da Justiça Federal da 1ª Região.  
 
Publique-se. Registre-se. Dê-se cumprimento. 
 
Fernando Cleber de Araújo Gomes 
JUIZ FEDERAL 


