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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS 

 

Boletim de Serviço Nº – 100/2012 
 

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, 31 de Maio de 2012. 
 

DIRETORIA DO FORO 
 
 
PORTARIAS BAIXADAS PELO MM. JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO, EM EXERCÍCIO, DR. JOÃO 
BATISTA RIBEIRO: 
 
 
PORTARIA N.10/70DIREF, DE 30.05.2012 
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão de Recebimento dos serviços 
de elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para a construção do edifício sede 
da Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais- Subseção Judiciária de Pouso Alegre, bem como 
para designar os executores do contrato, objeto da licitação realizada na modalidade Tomada de preços 
nº 1/2012, em conformidade com o Processo Administrativo nº 3175/2011-MG. 
 
CONTRATO 56/2012 – MAFRA ARQUITETOS ASSOCIADOS DE JUIZ DE FORA LTDA - EPP. 
Objeto: Prestação de serviço para elaboração de projetos destinados à construção do edifício sede da 
Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas gerais- Subseção Judiciária de Pouso Alegre, em lote 
localizado à Av. Marechal Castelo Branco, s/nº, Km 2 da BR-209, no município de Pouso Alegre/MG. 
 
Membros Titulares: 
• Jefferson Haine Maciel 
• Luciano Xavier Adjafre 
• Rachel Lisboa Ferreira 
 
Membros Suplentes: 
• Henrique Alexandre Falci 
• Simone Soares Aguiar 
• Executor do Contrato: Jefferson Haine Maciel. 
• Executor Substituto: Supervisor da SESEG. 
 
 
PORTARIA N.10/72– DIREF, de 31.5.2012  
ARBITRAR a Maria da Conceição Cunha, viúva do servidor falecido Daniel Norberto da Cunha, o valor 
de R$ 15.035,38 (quinze mil, trinta e cinco reais e trinta e oito centavos), a título de ressarcimento de 
auxílio-funeral. 
 
Referida verba é arbitrada em conformidade com a Lei 8112/90, Resolução nº 2/2008, do Conselho de 
Justiça Federal e Processo Administrativo nº 3617/2011. 
 
 
PORTARIA N.20/294-DIREF, DE 31/5/12 
I-RETIFICAR a Portaria N.20/796-DIREF, de 1º/9/2009, publicada em 2/9/2009, no tocante à vigência 
do adicional de qualificação – ação de treinamento (1%) – da servidora Cleuza Maria Bento, mat. 
MG23503: 
 
Onde se lê: 29/06/2009 a 28/06/2013 
Leia-se: 26/06/2009 a 25/06/2013; 
 
II-TORNAR SEM EFEITO: 
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1-Item II da Portaria 20/285, de 29/5/12, publicada na mesma data, referente à dispensa de função, no 
âmbito da 1ª Vara de Montes Claros; 
 
2-Item I-2 da Portaria 20/250, de 10/5/12, publicada na mesma data, referente à substituição no 
âmbito da 23ª Vara Federal; 
 
III-DESIGNAR Samira Zaidan, Técnico Judiciário, para substituir, em caráter excepcional, no período de 
21 a 24/5/12, a função comissionada de Supervisor (FC-05) da Seção de Suporte Administrativo da 23ª 
Vara Federal, tendo em vista compensação eleitoral da titular, Márcia Aparecida Carneiro, nos termos do 
Ofício nº 340. 
 
PORTARIA N.20/295-DIREF, DE 31/5/12 
LOTAR Nadir da Conceição Peixoto, Analista Judiciário/ Execução de Mandados, na Central de 
Mandados/NUCJU, a partir de 31/5/12, data de seu exercício nesta Seccional. 
 
PORTARIA N.20/296-DIREF, DE 31/5/12 
 
RATIFICAR Daniela Calegari Rosendo de Oliveira,Técnico Judiciário, na titularidade da função 
comissionada de Supervisor (FC-05) da Seção de Execuções da 1ª Vara da Subseção Judiciária de 
Ipatinga, a partir de 30/5/12. 
 
 
 
ORDENS DE SERVIÇOS  EMITIDAS PELO MM. JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO EM EXERCÍCIO 
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS, DR. JOÃO BATISTA RIBEIRO: 
 
 
ORDEM DE SERVIÇO N. 102-DIREF, DE  29.5.2012 
DESIGNAR o executor do Contrato abaixo discriminado, firmado por esta Seccional, o qual ficará 
responsável pelo seu fiel cumprimento durante toda a vigência e eventuais prorrogações: 
 
CONTRATO Nº 61/2012 – PROCESSO Nº 1871/2012 
Contratada: E 5 Tecnologia, Informática e Serviços  Ltda. 
Objeto: Prestação de Serviços de limpeza, conservação, portaria e serviços gerais nas dependências da 
Justiça Federal- Subseção Judiciária de Varginha - MG. 
Vigência: 29/5/2012 à 28/5/2013. 
Executor: Supervisor da SESAP -  Antônio José Dos Reis Oliveira 
Executor Substituto: Supervisor da SEAFI- Junior Cezar Da Silva 
 
 
ORDEM DE SERVIÇO N. 103-DIREF, DE  30.5.2012 
DESIGNAR o executor do Contrato abaixo discriminado, firmado por esta Seccional, o qual ficará 
responsável pelo seu fiel cumprimento durante toda a vigência e eventuais prorrogações: 
 
CONVENIO Nº 150-004/2012 – PROCESSO Nº 2.724/2012. 
Conveniada: FADMINAS – Faculdades Integradas Adventistas de Minas Gerais. 
Objeto: Propiciar a alunos de cursos de graduação da Instituição de ensino, regularmente matriculados e 
com freqüência efetiva, a realização de estágio na Justiça Federal em Lavras. 
Vigência: 10/5/2012 a 9/5/2017. 
Executora: Supervisora da SESAP- Simony Gomes Freire 
Executora Substituta: Supervisora da SEAFI – Laodicéia Aragão Ferreira Schlindwein. 
 
 
 
Subseção Judiciária de Contagem 
 
 
PORTARIA N. 21/2012 –  DIRETORIA DA SUBSEÇÃO DE CONTAGEM/MG 
A DOUTORA REGINA MARIA DE SOUZA TORRES, MMª. JUÍZA FEDERAL DIRETORA DA SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE CONTAGEM, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
 
CONSIDERANDO: 
 
I - que o funcionamento do Juizado Especial Federal exige racionalização e padronização de 
procedimentos, sob pena de descumprimento dos princípios da economia, celeridade e simplicidade que 
norteiam os Juizados; 
 
II - ser da conveniência da Administração imprimir medidas racionais e proficientes voltadas à eficiência 
da prestação jurisdicional; 
 
III - a dificuldade em substituir servidores em períodos de férias e em outros impedimentos legais 
devido ao reduzido quadro de servidores por vara; 
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IV - o reduzido número de equipamentos de informática disponibilizados pelo TRF-1ª Região, sem 
qualquer previsão de colocação de outros equipamentos de informática;  
 
 V - a necessidade de estabelecer procedimentos uniformes na produção da prova pericial nos processos 
em tramitação nas varas do Juizado Especial Federal da Subseção de Contagem. 
 
RESOLVE: 
 
Criar e regulamentar o funcionamento da Central de Perícias, na forma que se segue: 
I. A Central de Perícias vinculada à Diretoria do Foro da Subseção de Contagem contará com um   
consultório devidamente equipado para a realização de perícias médicas.  
I.1 - O quadro de servidores da Central de Perícias da Subseção será composto por 2 (duas) servidoras 
cedidas pela 1ª e 2ª Varas desta Subseção: Izabela Ferreira de Figueiredo Alves, matrícula mg1010370 
e Mônica Duarte Guimarães, matrícula mg113303, respectivamente. 
I.2 – Para simplificar a identificação da unidade será adotada a sigla CPCEM. 
II -  Com os recursos humanos e tecnológicos ora disponíveis, bem como para garantir uma razoável 
tramitação processual, a Central de Perícias deverá funcionar no horário de expediente desta Subseção, 
com a servidora cedida pela 1ª Vara iniciando a jornada de trabalho na parte da manhã, no início do 
expediente, e a servidora cedida pela 2ª Vara, iniciando sua jornada de trabalho na parte da tarde, a 
partir de 12 h. 
II.1 – Será providenciada junto ao NUTEC/SJMG a permissão de acesso ao acervo da 1 ª e 2ª Vara no 
sistema informatizado da Justiça Federal por ambas as servidoras da Central de Perícia para a realização 
das movimentações pertinentes às fases da tramitação de todos os processos localizados na referida 
Central. 
II.2 - As servidoras cedidas para a Central de Perícias deverão utilizar a impressora localizada na SEPJU 
– Seção de Protocolo e Suporte Judicial ou a impressora localizada no Setor de Atermação, até que esta 
Subseção receba outras impressoras em seu acervo patrimonial e possa suprir o setor. 
III - O Supervisor da SEPJU encaminhará à Central de Perícias os processos distribuídos aos     Juízes da 
1ª e 2ª Varas: 
III.1 - da classe 51201 – Cível/Previdenciário Concessão de Benefício/JEF com os seguintes objetos: 
04.01.01.00 – Aposentadoria por invalidez (art. 42/7) – Benefícios em espécie   
04.01.05.00 – Auxílio-doença Previdenciário – Benefícios em espécie 
04.01.13.00 – Benefício assistencial (art. 203,V CF/88) – Benefícios em espécie; nos casos em que o 
Autor for portador de deficiência; 
III.2 – da classe 51209 – Cível/Previdenciário Outros/JEF, com os seguintes objetos: 
04.04.03.00 – Parcelas de benefício não pagas – pedidos genéricos relativos aos benefícios em espécie 
04.04.06.00 – Conversão – pedidos genéricos relativos aos benefícios em espécie. 
III.3 – Ao receberem da SEPJU os processos distribuídos conforme classificação do item anterior, as 
servidoras da Central de Perícias deverão proceder à análise da petição inicial e respectivos documentos 
juntados aos autos, considerando aptos ao agendamento do exame médico-pericial aqueles com: 
III.3.a – a competência territorial segundo a jurisdição desta Subseção; 
III.3.b – o requerimento administrativo atual efetuado junto ao INSS,  correspondente ao pedido inicial.   
IV - Havendo indicação de que a doença ou invalidez do Autor tenha sido causada por acidente do 
trabalho, as servidoras da Central de Perícias encaminharão os autos à respectiva Vara, sem designação 
de exame médico-pericial. 
V - Os exames serão realizados por peritos previamente cadastrados e constantes de lista unificada 
aprovada pelos Juízes Federais em exercício nas Varas do JEF/Contagem, sem prejuízo da inclusão de 
outros profissionais, a qualquer tempo. 
VI - O horário de realização das perícias médicas será o mesmo definido para o funcionamento das Varas 
da Justiça Federal.  
VII - A centralização dos serviços no âmbito da Subseção não exclui a possibilidade da realização de 
perícia fora das dependências da CPCEM, a critério do Juiz da causa. 
VIII - A perícia médica será agendada no primeiro horário disponível do médico perito constante da lista 
oficial, conforme especialidade determinada pelo Juiz da causa, ou indicada pela parte autora. 
IX - Na ausência de determinação do Juiz da causa, ou indicação expressa da parte autora, a definição 
da especialidade médica será feita com base na principal queixa (doença ou lesão) causadora da alegada 
incapacidade, a fim de evitar a realização de perícias desnecessárias. 
X – Havendo convergência de entendimento entre o perito judicial e o perito do INSS, será adotado na 
CPCEM o questionário de quesitos constantes do anexo I desta Portaria. Não sendo convergente o 
entendimento, o perito judicial deverá adotar os quesitos constantes do anexo I da Portaria Conjunta Nº 
01/2012 – Subseção Judiciária de Contagem/MG, sem prejuízo da indicação de quesitos complementares 
pelas partes ou pelo Juiz da causa.   
XI - As partes poderão indicar assistentes técnicos, e/ou, apresentar quesitos complementares até a 
data da realização da inspeção médica, desde que pertinentes ao esclarecimento da causa. 
XII - O pagamento das perícias será solicitado pelo Juiz vinculado ao processo, na secretaria da 
respectiva Vara e será feito com base na Resolução nº 558, de 22 de maio de 2007, do Conselho da 
Justiça Federal, ficando desde já fixado o valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais) por perícia 
realizada.  
XIII – As servidoras da Central de Perícia deverão, cumpridas as etapas anteriores, priorizar a imediata 
marcação do exame médico-pericial junto aos peritos médicos cadastrados nesta Subseção, obedecendo 
a ordem de recebimento dos autos no setor. Deve ser concedida preferência na marcação do exame 
médico-pericial nos casos em que o Autor estiver acometido de doença grave aguardando vaga para 
atendimento em instituições hospitalares. 
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XIV – Após a juntada do laudo médico-pericial, os autos serão imediatamente encaminhados à 
Secretaria da Vara para a qual tenham sido distribuídos originariamente. 
XV - Determinar a afixação de cópia desta Portaria na Central de Perícias. 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com cópia à COJEF - 1ª Região, COGER, 
DIREF/MG e Varas JEF/Contagem, sendo subscrita pela Juíza Diretora da Subseção, bem como por todos 
os Juízes federais em exercício na Subseção de Contagem/MG. 
 
  CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. 
 
  Contagem, 31 de maio de 2012. 
Regina Maria de Souza Torres 
Juíza Federal 
Diretora da Subseção Judiciária de Contagem    
 
   Luiz Cláudio Lima Viana 
   Juiz Federal Substituto da 1ª Vara 
   Cristiane Miranda Botelho 
   Juíza Federal da 2ª Vara  
   José Maurício Lourenço 
   Juiz Federal Substituto da 2ª Vara 
 
 
ANEXO I 
   
LAUDO MÉDICO PERICIAL - CONVERGENTE 
PERÍCIA CONCILIATÓRIA 

 
Nome do Autor:  Processo: Data do Exame: 

 
 

 
 

Estado Civil:  
Casado(a) 
Solteiro(a) 
Viúvo(a) 
Separado(a) 
Divorciado(a)  

Sexo:   
Masculino 
Feminino 
 

Identificação: Naturalida
de: 

Data nascimento: Idade: 
(anos) 

Vínculo: 
Empregado 
Desempregad
o 
Contribuinte 
individual 
Facultativo 
Segurado 
especial 
Não se aplica 

 

 

Objeto da ação APS de Origem:  
Restabelecimento de benefício 
previdenciário 
 
Concessão de benefício 
previdenciário  
 

Auxílio doença 
Aposentadoria por Invalidez 
Benefício de Prestação Continuada/LOAS 

  

EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA  
História e evolução da(s) patologia(s) apresentada(s): 
 
 
 
 
 

 

Diagnóstico atual: 
 

CID: Diagnósticos secundários de relevância: CID: 

DID – Data do início da doença      
 
 
                                                           

DII - Data do início da 
incapacidade 
 

Nexo causal 
Há/Não há nexo 
 

 
 

 
 
 
 
EXAME FÍSICO 

Aparelho(s) ou sistema(s) comprometido(s):  

Descrever os achados clínicos/grau de comprometimento/manobras realizadas ( Utilizar linguagem 
intelegível, sem  uso de siglas ou abreviações)  
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Atestados médicos, receitas médicas, exames complementares e comprovação de tratamento, apresentados pelo (a) autor 
(a) para comprovar o(s) diagnóstico(s) acima, descrever: 
Exames complementares: 
 
 
 

 

CONSIDERAÇÕES MÉDICO PERICIAIS SOBRE A INCAPACIDADE  
Atividade laborativa habitual: Temp

o na 
profis
são: 

Atividade laborativa anterior, de relevância para o 
quadro atual:  

Escolaridade:  
 
Fundamental 
incompleto 
Fundamental 
completo 
Ensino médio 
incompleto 
Ensino médio 
completo 
Superior 
incompleto 
Superior 
completo 

 
 

Descrição da atividade laborativa habitual do Autor:    http://www.mtecbo.gov.br/cbosite 
 

 

Existe incapacidade para o trabalho habitual do Autor(a)? 
Existe incapacidade laborativa 
Não existe incapacidade laborativa 
 

 

Havendo incapacidade total, ela se restringe à atividade laborativa habitualmente exercida (uniprofissional) ou se estende 
a outras atividades (multiprofissional) ou, ainda, a todas as atividades (omniprofissional)? 
Existe incapacidade laborativa uniprofissional 
Existe incapacidade laborativa multiprofissional 
Existe incapacidade laborativa omniprofissional 
Não existe incapacidade laborativa 
Não se aplica 
 

 

Essa incapacidade total é temporária ou permanente? 
A incapacidade é temporária 
A incapacidade é permanente 
Não se aplica 
 

 

Considerando faixa etária, escolaridade e o quadro clínico atual, o beneficiário é passível de reabilitação profissional para a 
mesma atividade ou para outra que lhe garanta a subsistência? 
O autor é elegível para Programa de Reabilitação profissional 
Não apresenta critérios elegíveis para Programa de Reabilitação profissional 
Não se aplica 
 

 

RESPOSTA AOS QUESITOS APRESENTADOS: 

 

Quesitos Unificados: 
 
1) 1) Informar se o periciando respondeu sozinho às perguntas. 
2) 2) Informar se houve cooperação com o exame, ou se houve simulação ou exagero na apresentação dos sintomas. 
3) Em caso de Incapacidade, é possível precisar a data de sua cessação? 
 
4) O periciando está acometido: 
     a) de tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e 
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia  grave, estado avançado 
de doença de Paget (osteíte deformante ), síndrome da deficiência imunológica adquirida ( AIDS ) e/ou contaminação por 
irradiação? 
     b) de lesão decorrente de acidente de qualquer natureza? Em caso positivo, a lesão decorrente do acidente resultou 
em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia? 
 
5) Em caso de lesão, essa decorreu de acidente do trabalho? 
 
6) Em caso de doença, trata-se de doença profissional ou doença do trabalho? 
 
7) Caso o periciando não apresente incapacidade no momento desta perícia, mas tenha apresentado-a em passado 
recente, favor informar, de acordo com a documentação apresentada e exame clínico, qual foi a data de início e cessação 
da mesma. 
 
Quando se tratar de benefício assistencial ao deficiente ( LOAS deficiente ), responder ainda os seguintes quesitos: 
 
1) No que se refere ao domínio Funções e Estruturas do Corpo, o periciando apresenta mudanças fisiológicas e/ou 
anatômicas ( deficiência )? 
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    a) quais são os qualificadores das unidades de classificação da deficiência e de seu respectivo domínio? 
    b) o impedimento apresentado é de longa duração? 
 
2) No que se refere ao domínio Atividade e Participação, o periciando tem dificuldades para execução de tarefas? 
    a) quais são os qualificadores das unidades de classificação da dificuldade e de seu respectivo domínio? 
    b) quais foram as unidades de classificação de cada domínio analisados acima e os qualificadores  que , de acordo com 
o grau de comprometimento, levaram à conclusão das respostas acima? 
 
3) O INSS incorreu em erro científico na sua avaliação? Por quê? 
 
4) Se constatada a existência de deficiência/incapacidade apenas temporária é possível afirmar qual o prazo de 
manutenção de tal condição? Em caso afirmativo, qual o período necessário para a recuperação da capacidade? 
 
5) Prestar outras informações que o caso requeira. 
 
Quesitos da Parte Autora: 
 
 

 

Conclusão técnica fundamentada: 
 
 
 
 
 
 

 

 
Contagem,          de                       de  2012 
 
 
Dr(a)XXXXXXXX 
Perito Judicial 
CRMMG  

 

Parecer da Assistência Técnica: 
              Dr.    xxx    , perito-médico do Instituto Nacional do Seguro Social, matrícula  xxx   , assistente-técnico da 
Procuradoria Federal Especializada da Previdência Social, informa que participou do ato médico pericial realizado na data 
de hoje,        , acima descrito. 
             Nesta oportunidade, comunica concordar com as conclusões emitidas pelo Perito Judicial, Dr.        ao término do 
presente exame. 
Perito-médico  -   Assistente Técnico da PFE-INSS 
Mat.  
 

 

 
 
PORTARIA N. 22/2012 – DIRETORIA DA SUBSEÇÃO DE CONTAGEM 
A DOUTORA REGINA MARIA DE SOUZA TORRES, MMª. JUÍZA FEDERAL DIRETORA DA SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE CONTAGEM, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
 
Considerando a necessidade de acesso à Justiça Federal nos horários sem expediente forense, exceto de 
22h a 8h, em casos de urgência para evitar perecimento de direito, assegurar a liberdade de locomoção 
ou garantir a aplicação da lei penal, nos termos do Provimento nº 38 da Corregedoria-Geral de Justiça 
Federal da Primeira Região, 
 
Considerando que, nos termos do art. 111, III, do Provimento Geral Consolidado, a jurisdição desta 
Subseção Judiciária de Contagem é abrangida nos finais de semana, nos feriados, nos pontos 
facultativos e nos recessos pelo plantão da Seção Judiciária de Minas Gerais, em Belo Horizonte, situada 
na Avenida Álvares Cabral, n. 1805, Santo Agostinho, CEP 30.170-001, 
 
I- DETERMINA a seguinte escala de plantão judiciário no mês de junho de 2012 para esta Subseção 
Judiciária:  
 
Período de 01 e de 04 a 06/06 – CRISTIANE MIRANDA BOTELHO, Juíza Federal da 2ª Vara  
Período de 08 e de 11 a 15/06 – LUIZ CLÁUDIO LIMA VIANA, Juiz Federal Substituto da 1ª Vara 
Período de 18 a 22/06 – JOSÉ MAURÍCIO LOURENÇO, Juiz Federal Substituto da 2ª Vara 
Período de 25 a 29/06 – REGINA MARIA DE SOUZA TORRES, Juíza Federal da 1ª Vara 
 
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. 
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Contagem, 29 de maio de 2012. 
 
 
Regina Maria de Souza Torres  
Juíza Federal  
Diretora da Subseção Judiciária de Contagem 
 
 
PORTARIA N. 23/2012 – DIRETORIA DA SUBSEÇÃO DE CONTAGEM 
A DOUTORA REGINA MARIA DE SOUZA TORRES, MMª. JUÍZA FEDERAL DIRETORA DA SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE CONTAGEM, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
 
Considerando a necessidade de acesso à Justiça Federal nos horários sem expediente forense, exceto de 
22:00 a 8:00, em casos de urgência, para evitar perecimento de direito, assegurar a liberdade de 
locomoção ou garantir a aplicação da lei penal, nos termos do Provimento Geral nº 38 da Corregedoria-
Geral da Justiça Federal da Primeira Região, 
 
DESIGNA os oficiais de justiça desta Subseção Judiciária para auxiliarem, nas atividades de plantão, os 
juízes que respondem por esta Subseção, adotando as providências necessárias para cumprimento de 
suas ordens. 
Período de 01 a 04/06 – DALÍSIO DE SERQUEIRA COSTA JÚNIOR 
Período de 05 a 11/06 – JOSÉ ARIOSTO DE OLIVEIRA VILELA 
Período de 12 a 18/06 – FERNANDA SIRAVENHA DE CARVALHO 
Período de 19 a 25/06 – DALÍSIO DE SERQUEIRA COSTA JÚNIOR 
Período de 26 a 30/06 – FERNANDA SIRAVENHA DE CARVALHO 
 
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. 
Contagem, 29 de maio de 2012. 
 
REGINA MARIA DE SOUZA TORRES 
Juíza Federal  
Diretora da Subseção Judiciária de Contagem 
 
 
PORTARIA N. 24/2012 –  DIRETORIA DA SUBSEÇÃO DE CONTAGEM 
A DOUTORA REGINA MARIA DE SOUZA TORRES, MMª. JUÍZA FEDERAL DIRETORA DA SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE CONTAGEM, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
 
CONSIDERANDO o interesse da Administração; 
 
RESOLVE: 
 
REVOGAR a PORTARIA N. 05/2012 – DIRETORIA DA SUBSEÇÃO. 
 
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. 
 
Contagem, 30 de maio de 2012. 
 
Regina Maria de Souza Torres  
Juíza Federal  
Diretora da Subseção Judiciária de Contagem 
 
 
PORTARIA N. 25/2012 –  DIRETORIA DA SUBSEÇÃO DE CONTAGEM 
A DOUTORA REGINA MARIA DE SOUZA TORRES, MMª. JUÍZA   FEDERAL DIRETORA DA SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE CONTAGEM, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
 
CONSIDERANDO o interesse da Administração; 
 
RESOLVE: 
 
REVOGAR a PORTARIA N. 19/2012 – DIRETORIA DA SUBSEÇÃO DE CONTAGEM. 
 
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. 
 
Contagem, 31 de maio de 2012. 
 
Regina Maria de Souza Torres 
Juíza Federal  
Diretora da Subseção Judiciária de Contagem 
PORTARIA CONJUNTA Nº 01/2012 - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CONTAGEM/MG. 
A Juíza Federal Diretora da Subseção Judiciária de Contagem, o Procurador-Chefe da Procuradoria 
Federal Especializada junto ao INSS em Contagem, o Procurador-Chefe do Núcleo de Juizados Especiais 
Federais, a Gerente Executiva do INSS/Contagem, no uso de suas atribuições legais e regimentares, 
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CONSIDERANDO: 
 
I. A criação do Setor de Gerenciamento de Perícias (Central de Perícias) no âmbito da Subseção 
Judiciária de Contagem/MG. 
 
II. O interesse e a necessidade de acompanhamento pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS das 
perícias médicas realizadas nos processos em curso perante as 1ª e 2ª Varas dos Juizados Especiais 
Federais da Subseção Judiciária de Contagem e a conveniência da centralização do serviço de perícia.  
 
III. A necessidade de suprimir atos processuais que se mostram, na prática, em descompasso com a 
informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e efetividade da prestação jurisdicional no 
âmbito dos Juizados Especiais. 
 
RESOLVEM:  
 
Regulamentar a participação do Instituto Nacional do Seguro Social nas perícias médicas a serem 
realizadas na Central de Perícias, conforme se segue: 
 
01. O INSS concorda expressamente que a prova pericial médica seja realizada, nos processos 
previdenciários de competência do Juizado Especial Federal, antes de sua regular citação para a 
apresentação de defesa (antes da contestação).  
 
02. As perícias serão agendadas pelo Setor de Perícia, conforme disponibilidade dos peritos previamente 
cadastrados. 
 
03. O assistente técnico do INSS poderá participar das pericias independentemente de indicação formal 
em cada processo. 
 
04. O Setor de Perícias manterá contatos permanentes com o INSS (O Setor de Perícias informará com a 
antecedência necessária a marcação de todas as perícias ao INSS), a fim de assegurar a efetiva 
participação dos assistentes técnicos nas perícias agendadas mensalmente. 
05. Nas perícias realizadas será adotado o questionário de quesitos constante do anexo I desta Portaria, 
sem prejuízo da apresentação de quesitos complementares pelas partes até a data do exame, desde que 
pertinentes ao esclarecimento da causa. 
 
06. Havendo convergência de análise entre o perito do juízo e o assistente técnico do INSS, poderá ser 
elaborado laudo único, firmado em conjunto;  
 
07. Não havendo convergência de análise, o laudo do assistente técnico do INSS deverá ser 
disponibilizado ao juízo imediatamente, ou no prazo de 10 dias;  
 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com cópia aos signatários, à COJEF-1ª Região, 
à COGER, DIREF/MG e às 1ª e 2ª Varas desta Subseção Judiciária, e também divulgada no endereço 
eletrônico da Seção Judiciária de Minas Gerais. 
Belo Horizonte, 03 de abril de 2012. 
 
Regina Maria de Souza Torres 
Juíza Diretora da Subseção Judiciária de Contagem /MG, 
 
Aníbal Cesar Rezende Netto Armando 
Procurador-Chefe da PFE/INSS/Contagem 
 
Roberto da Cunha Barros Jr. 
Procurador-Chefe do SPAS/NJEF/PF/MG 
 
Clarice Bastos Barbosa 
Gerente-Executiva do INSS/Contagem 
 
 
ANEXO I 
I- Quesitos Unificados a serem respondidos em caso de Laudo Médico Pericial Divergente 
1) O periciando é ou foi portador de doença ou lesão? Em caso afirmativo, qual (Nome e CID)? 
2) Com base na documentação, exames, relatórios apresentados, literatura médica ou experiência 
pessoal e profissional, qual a data estimada do início da doença ou lesão e da cessação, se for o caso? 
Qual (mês/ano)? 
3) A doença ou lesão de que o periciando é portador, o torna incapaz para o seu trabalho ou para a sua 
atividade habitual? 
4) Caso o periciando não apresente incapacidade no momento desta perícia, mas tenha apresentado-a 
em passado recente, favor informar, de acordo com a documentação apresentada e exame clínico, qual 
foi a data de início e cessação da mesma. 
5) Caso o periciando esteja incapacitado, a incapacidade é: 
a) temporária ou permanente? 
b) total ou parcial? 
6) Com base na documentação, exames, relatórios apresentados, literatura médica ou experiência 
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pessoal e profissional, qual a data estimada do início da incapacidade e, sendo o caso, de sua cessação 
(mês/ano)?  
7) Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença ou lesão ao longo do tempo? 
8) O periciando está acometido: 
a) de tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia 
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, 
nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência 
imunológica adquirida (AIDS) e/ou contaminação por irradiação? 
b) de lesão decorrente de acidente de qualquer natureza? Em caso positivo, a lesão decorrente do 
acidente resultou em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 
exercia? 
9) Em caso de lesão, essa decorreu de acidente do trabalho? 
10) Em caso de doença, trata-se de doença profissional ou doença do trabalho? 
11) Em razão de sua incapacidade o periciando necessita de permanentes cuidados médicos, de 
enfermagem ou de terceiros? 
12) Explicitar adequadamente os limites da incapacidade, acaso existente, levando em consideração as 
peculiaridades bio-psico-sociais do periciando. 
13) É possível afirmar se houve alguma alteração referente à incapacidade, após a data da perícia 
realizada pelo INSS?  
14) Prestar outras informações que o caso requeira. 
 
II- Quando se tratar de benefício assistencial ao deficiente (Loas deficiente), responder ainda os 
seguintes quesitos: 
1) No que se refere ao domínio Funções e Estruturas do Corpo, o periciando apresenta mudanças 
fisiológicas e/ou anatômicas (deficiência)? 
a) quais são os qualificadores das unidades de classificação da deficiência e de seu respectivo domínio? 
b) o impedimento apresentado é de longa duração? 
2) No que se refere ao domínio Atividade e Participação, o periciando tem dificuldades para execução de 
tarefas? 
a) quais são os qualificadores das unidades de classificação da dificuldade e de seu respectivo domínio? 
b) quais foram as unidades de classificação de cada domínio analisados acima e os qualificadores que, 
de acordo com o grau de comprometimento, levaram à conclusão das respostas acima?  
3) O INSS incorreu em erro científico na sua avaliação? Por quê? 
4) Se constatada a existência de deficiência/incapacidade apenas temporária é possível afirmar qual o 
prazo de manutenção de tal condição? 
   Em caso afirmativo, qual o período necessário para a recuperação da capacidade? 
5) Prestar outras informações que o caso requeira. 
 
III- Quesitos da parte autora 
Perito Oficial:_____________________________ 
CRM:_________ 
Perito do INSS:___________________________ 
CRM:_________ 
DATA 
 
 
 
Subseção Judiciária de Divinópolis 
 
 
PORTARIA GABJU Nº 002/2012                
Altera a estrutura de funcionamento da 1ª Vara Federal e lotação de servidores. 
 
O JUIZ TITULAR DA 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE DIVINÓPOLIS, no uso de suas atribuições 
legais e regulamentares, 
 
CONSIDERANDO o grande acervo de processos na 1ª Vara, envolvendo as variadas classes processuais, 
e ainda a existência de JEF Adjunto, assim como o elevado quantitativo de processos que se encontram 
na fase de conclusão, sendo grande parte deles há mais de 180 dias, conforme relatório gerencial 
gerado na data de 13/02/2012, 
  
CONSIDERANDO a necessidade de implementação de medidas que promovam a eficiência do serviço, a 
aceleração dos julgamentos, a melhor distribuição de tarefas e a efetividade processual, 
 
CONSIDERANDO os excelentes resultados obtidos com semelhante proposta adotada quando da 
administração da Subseção Judiciária de São Sebastião do Paraíso, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º A Secretaria da 1ª Vara fica reestruturada em setores definidos, com seções especializadas, com 
a seguinte distribuição e composição: 
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SEÇÃO NÚMERO DE 

SERVIDORES1 
NÚMERO DE 
FUNÇÕES 

NÚMERO DE 
ESTAGIÁRIOS 

ASSESSORIA    
Gabinete do Juiz Federal Titular 02 01 FC-05 

01 FC-03 
01 

Gabinete do Juiz Federal Substituto 02 01 FC-05 
01 FC-03 

01 

 (SEAPA) Seção de Apoio Administrativo 
aos gabinetes: triagem, minutas, registro 
de atos e expedição de documentos que 
envolvam valores financeiros 

01 01 FC-05 - 

SECRETARIA DA VARA    
Direção e Apoio à Secretaria 02 01 CJ-03 

01 FC-02 
- 

(SEPOD) Seção de Processamento e 
Procedimentos Diversos (feitos cíveis e 
criminais do acervo da Vara Federal) 

02 01 FC-05 
01 FC -02 

02 

(JEF) Seção de Atividades Destacadas 
(Procedimentos do JEF) 

02 01 FC-05 
01 FC-03 

02 

(SEXEC) Seção de Execuções 
(Procedimentos de execução fiscal e 
extrajudicial) 

03 01 FC-05 02 

(SEPIP) Seção de Protocolo e Informações 
Processuais 

03 01 FC-05 
02 FC-02 

Permanência do 
mensageiro para 
busca e transporte 
de processos e 
documentos 

 
Art. 2º Alterar e consolidar a composição das seções da 1ª Vara, com as respectivas funções 
comissionadas, nos seguintes termos: 
 
1 Considerando o quadro de lotação em 26/03/2012, incluindo servidores do quadro e requisitados. Com 
as alterações do quadro, na medida do possível serão reforçadas as seções e feitas as modificações 
necessárias. 
 

ASSESSORIAS FUNÇÃO   ATIVIDADE 
GUSTAVO SOUZA ALVES Oficial GABJT – FC-05 Minutas de atos judiciais em processos 

pares (jef e vara) 
GISELLI SILVA CAMPOS Assistente Técnico III – 

GABJT-FC-03 
Minutas de atos judiciais em processos 
pares (jef e vara) 

ALEX KOHLER DA CUNHA SOUZA Oficial GABJS –FC-05 Minutas de atos judiciais em processos 
ímpares (jef e vara) 

FLÁVIO ALVES DUARTE  Assistente Técnico III – 
GABJS – FC-03 

Minutas de atos judiciais em processos 
ímpares (jef e vara) 

CLEUSA CECÍLIA DA SILVA OLIVEIRA ALVES 
LOPES 

Supervisora SEAPA- FC-
05 

Apoio administrativo às assessorias para 
triagem de processos, minutas, registro 
de atos no sistema e-cvd, bem como 
expedições de documentos que envolvam 
controle financeiro da vara (RPV, alvará e 
outros). 

02 ESTAGIÁRIOS: 01 GABJT; 01 GABJS.  Apoio às audiências e auxílio aos 
trabalhos das assessorias. 

DIREÇÃO E APOIO À SECRETARIA FUNÇÃO ATIVIDADE DA SEÇÃO 
DILMA ALVES GONÇALVES Diretora de Secretaria – 

CJ-03 
Atividades inerentes ao cargo   

SANDER PEREIRA SOARES 
 

A. Técnico II –FC-02 Prestar serviço de apoio à diretora de 
Secretaria, para remanejar todos os 
processos do setor de APOIO, cujas 
atividades passarão para as seções da 
secretaria da vara. 

SEÇÃO DE PROCESSAMENTOS DIVERSOS - 
SEPOD 

FUNÇÃO ATIVIDADE DA SEÇÃO 

FLÁVIO LÁZARO RODRIGUES Supervisor da seção - FC-
05 

Minutas de despachos, decisões 
interlocutórias e sentenças 
repetitivas/extinções em processos de 
competência cível e criminal da vara 
federal, mais o serviço de expedição de 
documentos decorrentes de atos dos seus 
processos 
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MILENE CRISTINA ALVES A. Técnico II – FC-02  
 

02 ESTAGIÁRIOS   
SEÇÃO DE EXECUÇÕES - SEXEC FUNÇÃO ATIVIDADE DA SEÇÃO 
VALQUÍRIA FERREIRA DE ARAÚJO Supervisora da seção - 

FC-05 
Minutas de despachos, decisões 
interlocutórias e sentenças 
repetitivas/extinções em processos de 
execução fiscal, mais o serviço de 
expedição de documentos decorrentes de 
atos dos seus processos. 

GEISER DA SILVA BATISTA S/F  
MARIA CONCEIÇÃO DE CARVALHO S/F Realizar atividades de retificação de 

cadastro de processos, apensamentos, 
reuniões e remessas diversas (TR, 
Arquivo, TRF) de todos os processos da 
Vara e ainda auxiliando no serviço de 
expedição da seção SEXEC. 

02 ESTAGIÁRIOS   
SEÇÃO DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS - 
SEPIP 

FUNÇÃO ATIVIDADE DA SEÇÃO 

RONALDO ANDRADE FELISBINO Supervisor da seção -FC-
05 

Promover atendimento aos advogados e 
às partes, carga e devolução de autos, 
certificação de publicação, juntada de 
petições e demais atividades inerentes ao 
setor. 

VINÍCIUS BATISTA MENDES A. Técnico II – FC-02  
JOÃO MARTINS GONÇALVES A. Técnico II – FC-02  
APOIO DO MENSAGEIRO DA VARA   

 
Art. 3º Alterar e consolidar a composição da seção de Juizado Especial Federal Adjunto da 1ª Vara, com 
as respectivas funções comissionadas, nos seguintes termos: 
 

JEF ADJUNTO FUNÇÃO   ATIVIDADE 
ANDRÉIA MARIA DE OLIVEIRA Assistente Técnico V Processamento do JEF Adjunto, mais a 

expedição de documentos inerentes aos 
atos dos processos. 

NICOMEDES PEREIRA N. JÚNIOR A. Técnico III – JEF- 
FC-03 

 

02 ESTAGIÁRIOS   
 
Art. 4º A partir desta reestruturação ficam alterados os serviços da Secretaria, de modo que cada setor 
realize os expedientes e diligências nele mesmo supervisionados, sob controle e organização do 
supervisor e realização por todos os servidores e estagiários ali lotados.  
 
Art. 5º Determinar à diretora de Secretaria que providencie a expedição de ofício à Direção do Foro e 
promova os demais expedientes necessários para a adequação das funções comissionadas existentes 
para cada setor, bem assim para a indicação da lotação dos servidores para o seu exercício. 
 
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
Divinópolis-MG, 16 de maio de 2012. 
 
ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES 
JUIZ FEDERAL 
 
 
JUSTIÇA FEDERAL – PORTARIA N. 012/2012 – DISUB 
O DOUTOR ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES, MM. Juiz Federal Titular da 1ª Vara, Diretor da Subseção 
Judiciária de Divinópolis/SJMG, em exercício, no uso das atribuições legais, nos termos do disposto nos 
artigos 51 e 105 a 113, do Provimento/COGER n. 38, de 12 de junho de 2009,  
 
CONSIDERANDO: 
 
a necessidade de continuidade da prestação jurisdicional, quanto ao conhecimento das ações veiculando 
pedidos de habeas corpus, mandados de segurança e medidas de natureza urgente que importem em 
perecimento de direito, nos dias e horários em que não houver expediente externo; e 

o que dispõe a Resolução nº 79, de 19/11/2009, do Conselho da Justiça Federal 

RESOLVE: 
 
ESTABELECER a ESCALA DE PLANTÃO de Juízes Federais da Subseção Judiciária de Divinópolis no mês de 
JUNHO/2012, nos seguintes termos: 
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1) Plantonista titular: O MM. Juiz Federal da 2ª Vara, Dr. Reginaldo Márcio Pereira, no período de 01 a 
30/06/2012; 
 
2)  Plantonista substituto: O MM. Juiz Federal Titular da 1ª Vara, Dr. Atanair Nasser Ribeiro Lopes, no 
período de 01 a 30/06/2012. 
 
DESIGNAR os servidores nominados para tomarem medidas necessárias ao cumprimento das ordens 
exaradas pelo Juiz:  

1) Paula Estela Souza de Queiroz, Diretora de Secretaria da 2ª Vara, e Cristiane Aguiar de Freitas, no 
período de 04 a 08/06/2012;  

2) Glenize Lopes de Oliveira, substituta da Diretora de Secretaria da 2ª Vara, e Daniela Maíra Ferreira, no 
período de 11 a 15/06/2012;  

3)  Glenize Lopes de Oliveira, substituta da Diretora de Secretaria da 2ª Vara, e Cristiane Aguiar de Freitas, 
no período de 18 a 22/06/2012; 

4) Glenize Lopes de Oliveira, substituta da Diretora de Secretaria da 2ª Vara , e Denise Eliana Soares, no 
período de 25 a 29/06/2012. 

FIXAR horários de atendimento, conforme a seguir: 

1) dias úteis: após as 18h e até as 9h do dia seguinte; 

2) sábados, domingos e feriados: o atendimento será diretamente prestado pelo Plantão da Justiça Federal 
na Capital. 

O telefone de contato com os servidores acima referidos é: (37) 2101-8017/8000 e (37) 8413.5279. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

ANOTE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
Divinópolis-MG, 30 de maio de 2012. 
 
ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES 
Juiz Federal Titular da 1ª Vara 
Diretor da Subseção Judiciária de Divinópolis/SJMG, em exercício 
 
 
ANEXO I 
ESCALA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA MANDADOS URGENTES E AUDIÊNCIAS  
JUNHO - COORDENADORA: ALESSANDRA 
 
DIA    OFICIAL 
4 - segunda-feira  Cristiane e  Edson 
5 - terça-feira   Cláudia e Edson 
6 - segunda-feira       Leonel e Wilson 
8 - terça-feira   Luciana e Alessandra 
11 - segunda-feira  Cristiane e Edson 
12 - terça-feira  Cláudia e Edson 
13 - quarta-feira  Leonel e Wilson 
14 - quinta-feira   Alessandra e Luciana  
15 - sexta-feira  Leonel e Cláudia 
18 - segunda-feira  Wilson e Edson 
19 - terça-feira  Cláudia e Wilson 
20 - quarta-feira  Cristiane e Leonel 
21 - quinta-feira  Luciana e Alessandra 
22 - sexta-feira  Luciana e Cristiane 
25 - segunda-feira  Edson e Alessandra 
26 - terça-feira  Cláudia e Cristiane 
27 - quarta-feira  Leonel e Luciana 
28 - quinta-feira   Luciana e Alessandra 
29 - sexta-feira  Cláudia e Cristiane 
 
 
 
Subseção Judiciária de Governador Valadares 
 
 
PORTARIA Nº 001, DE 30 DE MAIO DE 2012. 
A Juíza Federal da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Governador Valadares/MG, Dr.ª DENISE DIAS 
DUTRA DRUMOND, 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: 
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I – DETERMINAR, em relação à Inspeção Ordinária Anual a ser realizada na 2ª Vara, no período de 18 a 
22/06/2012, 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 – Designar os horários de 09:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 18:00 horas para a realização dos 
trabalhos inspecionais. 
 
III – CONVOCAR todos os servidores lotados na 1ª Vara para, sob a coordenação da Diretora de 
Secretaria, trabalhar no período da inspeção, auxiliando na execução dos serviços inspecionais. 
 
IV – Durante a inspeção, ficam 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 direito. 
 
PUBLIQUE-SE. 
 
Gov. Valadares (MG), 30 de maio de 2012. 
 
Denise Dias Dutra Drumond 
Juíza Federal da 2ª Vara 
 
 
EDITAL DE INSPEÇÃO ORDINÁRIA ANUAL 
1.  A Juíza Federal da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Governador Valadares/MG, Dra. DENISE 
DIAS DUTRA DRUMOND, fará realizar Inspeção Ordinária Anual nos serviços da 2ª Vara, no período de 
18 a 22 de JUNHO de 2012, em cumprimento ao disposto no Regimento Interno da Corregedoria do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região e nos termos da Lei nº 5.010/66, art. 13, inciso III, IV e VIII c/c 
o disposto no Provimento-Geral Consolidado COGER nº 38, de 12.06.2009, artigos 114 a 129 e 
Resolução nº 496/2006 do Conselho da Justiça Federal; 
 
2.  Os trabalhos terão lugar no Juízo Federal da 2ª Vara, na Subseção Judiciária de Governador 
Valadares/MG, situada na Praça Serra Lima, n. 560, Centro, fone/fax n. (33) 2101-8103, na cidade de 
Governador Valadares/MG e terão início às 09h do dia 18/06/2012 e encerramento às 18h do dia 
22/06/2011; 
 
3. Durante o período da Inspeção Ordinária: I – não haverá expediente destinado às partes, ficando 
suspensos os prazos processuais e a realização de audiências; II – O(s) juiz(ES) somente tomará(ao) 
conhecimento de pedidos, ações, procedimentos e medidas destinadas a evitar perecimento de direitos 
ou assegurar a liberdade de locomoção; III – ficará vedada a carga de processos e IV – não serão 
suspensos os prazos de autos que estejam fora de secretaria com carga dentro do prazo (artigo 22 da 
Resolução nº 496/06-CJF e art. 119, do Provimento nº 38-COGER); 
 
4. A Diretora de Secretaria da 2ª Vara procederá ao recolhimento dos processos em poder dos 
procuradores e advogados, cujo prazo de carga esteja vencido, sustando a saída dos autos que serão 
inspecionados a partir do quinto dia útil anterior aos trabalhos (art. 116, Provimento nº 38-COGER, de 
12/06/2009); 
 
5. Ficam convidados a participar dos trabalhos os representantes do Ministério Público Federal, da 
Ordem dos Advogados do Brasil – 43ª. Subseção, da Defensoria Pública da União e da Advocacia-Geral 
da União; 
 
6. Eventuais reclamações poderão ser entregues à Diretora de Secretaria da 2ª Vara, a fim de 
serem encaminhadas à Corregedoria-Geral do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
 
Governador Valadares(MG), 30 de maio de 2012. 
 
DENISE DIAS DUTRA DRUMOND 
Juíza Federal da 2ª. Vara 
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Subseção Judiciária de Ipatinga 
 
 
PORTARIA BAIXADA PELA MM. JUÍZA FEDERAL, DIRETORA DA SUBSEÇÃO, DRA. CARMEN 
ELIZANGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE: 
 
 
PORTARIA N.11, de 31 de maio de 2012. 
A Juíza Federal Diretora e Corregedora Permanente dos Assuntos Auxiliares da Subseção Judiciária de 
Ipatinga-MG, no uso de suas atribuições legais, 
Em considerando o disposto no art. 14, XLXIX, da Resolução nº14/2001-TRF-1ª Região, e o disposto no 
artigo 61, XIV do Provimento/COGER nº. 038, de 12 de Junho de 2009, 
RESOLVE: 
 
I - DETERMINAR que o plantão, no mês de junho de 2012, tenha a seguinte escala na Justiça Federal de 
Primeiro Grau, Subseção Judiciária de Ipatinga-MG. 
 
NO PERÍODO DE 1º.06 a 30.06.2012: 
 

Juiz Federal Ronaldo Santos de Oliveira 

Servidores 

Marcelo Drumond de Oliveira – 01 a 06/06/2012  
(31)8335-5333 
Reinaldo Pinto Lara – 07 a 12/06/2012 – (31)9490-3318 
Luciani Martins Albeny – 13 a 18/06/2012 – (31)8544-6748 
Aldair Rodrigues Moreira – 19 a 24/06/2012 – (31)9481-0275 
Renata Carolina de Souza Silva – 25 a 30/06/2012 (31)9207-2303 

Executante de Mandados Orlins Pinto Guimarães Júnior - 01 a 15 - (31)9110-1583  
Priscila Simiquel Brito – 16 a 30 - (31)9392-5803 

 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
 
Carmen Elizangela Dias Moreira de Resende  
Juíza Federal Diretora da Subseção Judiciária de Ipatinga 
 
 
 
Subseção Judiciária de Manhuaçu 
 
 
O Juiz Federal ANÍBAL MAGALHÃES DA CRUZ MATOS, Diretor do Foro da Subseção Judiciária de 
Manhuaçu - MG, no uso de suas atribuições legais, e 
 
Considerando a necessidade de possibilitar aos jurisdicionados o acesso à Justiça Federal nos dias úteis 
fora do expediente normal forense, em casos de urgência, destinados a evitar perecimento de direito, 
assegurar a liberdade de locomoção ou garantir a aplicação da lei penal; 
 
Considerando que nos fins de semana, feriados, eventuais pontos facultativos e recesso forense o 
plantão judicial cabe à Sede da Justiça Federal em Belo Horizonte, conforme dispõe a Portaria N.10/23-
DIREF, de 11/2/2011; 
 
Considerando, ainda, as disposições contidas nos arts. 105 e seguintes do Provimento/COGER n. 
38/2009, da Corregedoria Regional da Primeira Região, bem como os termos da Resolução n. 71/2009, 
do Conselho Nacional de Justiça; 
 
R E S O L V E: 
 
I – ESTABELECER a escala de plantão da Subseção Judiciária de Manhuaçu para o mês de junho de 
2012, determinando que o juiz plantonista será o Magistrado Federal ANÍBAL MAGALHÃES DA CRUZ 
MATOS, assessorado diretamente pelo Diretor de Secretaria desta Vara Única, ou, em sua ausência, 
pelo seu Substituto automático. Em caso de designação de eventual Juiz Federal Substituto, esta 
Portaria será alterada para a observância do necessário rodízio; 
 
II – O Diretor de Secretaria Plantonista poderá ser contatado através do telefone n. (33) 8430-6979 e 
(33) 3332-1525, devendo submeter as pretensões urgentes imediatamente ao Juiz Federal 
competente; 
 
III – AUTORIZAR ao Sr. Diretor de Secretaria a convocação dos respectivos Supervisores de Seção, 
sempre que necessário ao atendimento jurisdicional no regime de plantão, respeitadas as atribuições de 
cada uma das Seções da Secretaria; 
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IV - AUTORIZAR ao Sr. Diretor de Secretaria a convocação dos respectivos Analistas Judiciários – 
Executantes de Mandados, sempre que necessário ao atendimento jurisdicional no regime de plantão, 
com observância de rodízio entre os três titulares de tais cargos efetivos atualmente lotados nesta 
Subseção Judiciária, conforme segue: 
 

14/6, 15/6, 18/6 A 20/6   Murilo Salomão Barbosa  

1/06, 8/6, 11/6 A 13/6, 
28/6, 29/6 Bruno Caldeira Ferraz  

4/6 A 6/6, 21/6, 22/6, 25/6 
A 27/6 Pedro Antunes Fortuce 

 
Telefones: 
Bruno: (033) 8835-6682 
Pedro: (032) 8802-0694 
Murilo: (033) 8895-7158/(27) 8134-5776 
 
V – O plantão judicial da Subseção Judiciária de Manhuaçu funcionará somente nos dias úteis, em 
dois períodos, sendo que o primeiro terá início às 18h01min e terminará às 21h00, e o segundo 
iniciará às 07h00 com término às 08h59min, destinando-se exclusivamente a casos de urgência que 
visem evitar perecimento de direito, assegurar a liberdade de locomoção ou garantir a aplicação da lei 
penal, em estrita observância ao disposto no art. 106 e §§ do Provimento/COGER n. 38/2009; 
 
VI – O plantão judiciário não se destina à reiteração de pedidos já apreciados por este juízo federal ou 
em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de 
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, nem à apreciação de pedidos de 
levantamento de importância em dinheiro ou valores, tampouco liberação de bens apreendidos; 
 
VII – O Juiz Federal Plantonista poderá designar, mediante Portaria própria, outros servidores em 
substituição àqueles acima mencionados; 
 
VIII - Em caso férias do Juiz Plantonista, automaticamente, responderá pelo plantão o Juiz Plantonista 
Substituto. 
 
Manhuaçu – MG, 31 de maio de 2012. 
 
 
 
Subseção Judiciária de Muriaé 
 
 
PORTARIA Nº. 08 DE 1º DE JUNHO DE 2012. 
O MM. Juiz Federal MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA, Diretor da Subseção Judiciária de Muriaé-MG, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 14, XLXIX, da Resolução nº 14/2001-TRF1; 
 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 105, §§ 1º e 2º, do Provimento Geral/COGER N. 38, de 12 de 
junho de 2009, RESOLVE: 
 
I - ESTABELECER QUE: 
 
a) o horário de plantão da Subseção Judiciária será, nos dias úteis, das 18:00h às 08:59h do dia 
seguinte; 
b) durante o PLANTÃO somente serão apreciados pedidos, ações, procedimentos e medidas de urgência 
destinados a evitar perecimento de direito, assegurar liberdade de locomoção ou garantir a aplicação da 
lei penal, nos termos do art. 106, do Provimento COGER 38 de 12/06/2009, com redação dada pelo 
Provimento de nº 39, de 3.11.2009, ambos do TRF-1ª Região; 
c) o Diretor de Secretaria, excepcionalmente, quando o serviço exigir, bem como nos seus 
impedimentos, convocará outros servidores para acompanhar o atendimento do juízo plantonista; 
d) o atendimento do plantão se dará através do telefone nº (32) 8414-0137, durante o horário fixado; 
e) a portaria do plantão será fixada na entrada do edifício-sede desta Subseção, e disponibilizada na 
página da Justiça Federal na internet; 
 
II – TORNAR PÚBLICO QUE o plantão judiciário desta Subseção, no período de 1º.06.2012 a 30.06.2012 
será exercido pelo Magistrado, Diretor de Secretaria e Oficiais de Justiça, a seguir relacionados: 
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Juiz Federal: MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA 
Diretor de Secretaria Plantonista: João Ferreira de Santana Neto  
Diretor de Secretaria Substituto: Adriano Hashimoto de Medeiros 

OFICIAIS DE JUSTIÇAS PLANTONISTAS 
 
JULIANA GODINHO DOS SANTOS AZEVEDO 
ROGERIO DE FREITAS BERGARA 

ATENÇÃO: Nos finais de semana, nos feriados, nos pontos facultativos e nos recessos, os serviços de 
plantão da Subseção Judiciária de Muriaé ficam a cargo da SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ DE FORA. 

 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
 
Juiz Federal MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA 
 
 


