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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS 

 

Boletim de Serviço Nº – 84/2012 
 

Instituído pela Portaria nº 10-87 de 06 de agosto de 2007 
 
 

Juiz Federal Diretor do Foro: Dr. Itelmar Raydan Evangelista 
Juiz Federal Vice-Diretor do Foro: Dr. Guilherme Mendonça Doehler 

Diretora da Secretaria Administrativa: Dra. Márcia Dias Pereira 
 

Belo Horizonte, 09 de Maio de 2012. 
 

DIRETORIA DO FORO 
 
 
Subseção Judiciária de Governador Valadares 
 
 
PORTARIA BAIXADA PELO MMº. JUIZ FEDERAL DA 1ª VARA, DR. ANTÔNIO FRANCISCO DO 
NASCIMENTO.  
 
 
PORTARIA Nº 02, DE 7/5/2012. 
Dispõe sobre o objeto da Inspeção Ordinária Anual de 2012, convoca os servidores para os trabalhos e 
dá outras providências. 
 
O Juiz Federal da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Governador Valadares/MG, ANTONIO FRANCISCO 
DO NASCIMENTO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Provimento nº 
38/2009-COGER e Resolução n.496/2006 do Conselho da Justiça Federal, 
 
RESOLVE: 
 
I –Determinar, em relação à Inspeção Ordinária Anual a ser realizada na 1ª Vara, no período de 14 a 
18/05/2012, que serão inspecionados todos os processos em tramitação na Vara, exceto: 
a) os movimentados pelos magistrados (despachos, decisões, audiências, inspeções ou sentenças) e 
pelo(a) diretor(a) de secretaria (atos ordinatórios) nos últimos 60 (sessenta) dias, desde que sejam 
inspecionados no mínimo 500 (quinhentos) processos das diversas classes em tramitação na vara; 
b) as execuções fiscais com carga para o(a) Exeqüente há menos de 90 (noventa) dias, tomando-se 
como referência a data de início dos trabalhos;  
c) os sobrestados ou suspensos, nos termos dos arts. 40 da Lei nº 8.630/80 e 265 e 791 do Código de 
Processo Civil, e nas demais hipóteses previstas em lei;  
d) os apensados, suspensos e arquivados, com ou sem baixa;  
e) os que se encontrem dentro do período de publicação de sentença ou para interposição de recurso, 
apresentação de contra-razões ou remessa para o Tribunal;  
f) os distribuídos desde a última semana anterior aos trabalhos inspecionais;  
g) os que estejam fora da secretaria com carga dentro do prazo, hipótese em que este não se 
suspenderá;  
h) os que estejam com audiência designada;  
i) os que estejam aguardando pagamento de precatório. 
 
II –Serão inspecionadas, ainda, as ações civis públicas, as ações populares, os mandados de segurança 
coletivos, as ações de improbidade administrativa e ações criminais conexas a estas pelo mesmo objeto, 
as ações relacionadas a interesses metaindividuais e os processos criminais com réus presos (art. 122, § 
3º, do Provimento Geral Consolidado), bem como os processos criminais em fase de execução de penas 
restritivas de direitos e cumprimento das condições do susis, além das cartas precatórias, de ordem e 
rogatórias. 
 
III –Também serão objeto da inspeção os livros e pastas, bem como as atividades dos oficiais de justiça 
e a regularidade dos serviços administrativos e judiciais, e bens patrimoniais afetos à 1ª Vara. 
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IV – Designar os horários de 09:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 18:00 horas para a realização dos 
trabalhos inspecionais, conforme o plano de trabalho. 
 
V –Convocar todos os servidores lotados na 1ª Vara para, sob a coordenação do Diretor de Secretaria, 
trabalhar no período da inspeção, auxiliando na execução dos serviços inspecionais, nos horários fixados 
no item anterior, conforme plano de trabalho. 
 
VI –Durante a inspeção, ficarão suspensos todos os prazos processuais – ressalvado o previsto no item 
I, “g”, desta portaria –, bem assim a marcação e a realização de audiências e serão apreciados somente 
os pedidos urgentes, para evitar perecimento de direitos e/ou assegurar a liberdade de locomoção. 
 
 
 
Subseção Judiciária de Patos De Minas 
 
 
PORTARIA GAJUD/PMS-N. 11/2012 
O MM. JUIZ FEDERAL DA VARA ÚNICA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PATOS DE MINAS-MG, Doutor 
EDISON MOREIRA GRILLO JÚNIOR, no uso das suas atribuições que lhe confere a lei nº. 5.010/66,  
 
RESOLVE: 
 
Com fundamento no artigo 120, do Provimento n. 38, de 12 de junho de 2009 – COGER, 
REVOGAR a Portaria GAJUD/PMS-N.10/2012/Vara Única, de 30/05/2012, publicada no Boletim de 
Serviço Nº 78/2012 na mesma data. 
 
PUBLIQUEM. REGISTREM. CUMPRAM. 
 
Patos de Minas - MG, 09 de maio de 2012. 
  
EDISON MOREIRA GRILLO JÚNIOR 
JUIZ FEDERAL  
Diretor da Subseção Judiciária de Patos de Minas 
 
 
 
Subseção Judiciária de Uberlândia 
 
 
PORTARIA BAIXADA PELO MM. JUIZ FEDERAL, DIRETOR DA SUBSEÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO, 
DR. JOSÉ HUMBERTO FERREIRA: 
 
 
PORTARIA N. 011/NUSUB/UDI/2012 
O Juiz Federal JOSÉ HUMBERTO FERREIRA, Diretor em Substituição na Subseção Judiciária de 
Uberlândia, conforme designação efetuada por intermédio do ATO/PRESI/ASMAG 597, de 31/05/2010, 
do Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei N. 5.010/66, bem como o Provimento N. 45/70 e alterações 
posteriores, do Egrégio Conselho da Justiça Federal; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de dar seguimento à regulamentação do processo seletivo para estágio 
remunerado no âmbito da Subseção; 
 
CONSIDERANDO os princípios norteadores da administração pública, da moralidade, impessoalidade, 
publicidade, legalidade e eficiência; 
  
CONSIDERANDO a necessidade de instituição de Comissão Examinadora para o processo de seleção de 
candidatos ao Programa de Estágio Remunerado da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Uberlândia; 
 
CONSIDERANDO o interesse da administração, 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão Examinadora do 
Processo Seletivo para Preenchimento de Vagas para Estágio na Justiça Federal – Subseção Judiciária de 
Uberlândia/MG. 
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NOME MATRÍCULA LOTAÇÃO FUNÇÃO 
Luiz José de Oliveira 03/634 NUSUB Presidente 

Carlos Humberto Rodrigues 03/1053 NUSUB 
Membro e 
Substituto Automático 
do Presidente  

César Tadeu de Freitas 1054/03 SEPJU Membro 
Ione Maria Maciel 1292/03 CEMAN Membro Suplente 

 
Art. 2º. Fica designado o servidor Adeilton Bernardes da Silva, Técnico Judiciário, matrícula MG1010521, 
lotado no Núcleo de Apoio à Subseção Judiciária de Uberlândia (NUSUB), para secretariar os trabalhos 
da comissão examinadora do concurso. 
 
Art. 3º. Os membros da comissão deverão observar as diretrizes legais que regulamentam a contratação 
de estagiários no âmbito da Justiça Federal, bem como os princípios e normas norteadores da 
Administração Pública. 
 
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em 
contrário. 
 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
 
Uberlândia-MG, 07 de maio de 2012.  
 
JOSÉ HUMBERTO FERREIRA 
Juiz Federal Diretor em Substituição 
Subseção Judiciária de Uberlândia 
 


