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DIRETORIA DO FORO 
 
 
PORTARIAS BAIXADAS PELO MM. JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO, DR. GUILHERME 
MENDONÇA DOEHLER: 
 
 
PORTARIA N.10/157-DIREF, de 11.12.2012 
RESOLVE: 
 
RATIFICAR a indicação do Juiz Federal GLÁUCIO FERREIRA MACIEL GONÇALVES como Juiz de 
Cooperação Judiciária em 1º Grau, para atuar nesta Seccional nos termos do Art. 2º - II, da Portaria 
PRESI/CENAG 339, de 27.9.2012. 
 
 
PORTARIA N.20/888-DIREF, de 12/12/12 
DESIGNAR para substituir, em caráter excepcional, no âmbito da 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária 
de Juiz de Fora, tendo em vista férias dos titulares: 
 
1-Luciano de Gouvêa Mirandella, Técnico Judiciário, no período de 10 a 19/12/12, a função comissionada 
de Supervisor (FC-05) da Seção de Protocolo e Informações Processuais, titular, Luciana Borboni 
Delgado; 
 
2-Ailton José de Andrade, Analista Judiciário, no período de 10 a 19/12/12, a função comissionada de 
Oficial de Gabinete (FC-05) do Juiz Substituto, titular, Érica Mostaro Oliveira Fernandes; 
 
3-Flávia de Souza Martins Baptista, Técnico Judiciário, no  período de 10 a 19/12/12, a função 
comissionada de Oficial de Gabinete (FC-05) do Juiz Federal, titular, Alessandra Vieira Quinet Barra. 

 
 
PORTARIA N.20/889-DIREF, de 12/12/12 
DISPENSAR Natália Elizabeth Campos Clerch, Técnico Judiciário, da função comissionada de Assistente 
Técnico II (FC-02)/ Serviço de Atividades Destacadas da Subseção Judiciária de Passos. DESIGNAR 
Ideña Azevedo Cruz Vilela, Analista Judiciário, para exercer  a função comissionada supracitada, 
ocorrendo as alterações, a partir de  7/1/13,  nos termos do Ofício nº 069/12. 
 
 
PORTARIA N.20/890-DIREF, de 12/12/12 
DESIGNAR para substituir, em caráter excepcional: 
 
1-Cláudia Amélia Gomes e Souza Dabés, Analista Judiciário, no dia 27/11/12, a função comissionada de 
Diretor (FC-06) do NUCRE, tendo em vista licença médica da titular, Edna Mara Lima Ferreira e 
impedimento da substituta automática; 
 
2-Gláucia Maria Machado Rocha Ribeiro, Técnico Judiciário, no dia 27/11/12, a função comissionada de 
Supervisor (FC-05) da Seção de Planejamento Orçamentário e Financeiro/NUCAF, tendo em vista 
compensação de recesso da titular, Wanderlene Maria Santos Brandão; 
 
3-Flávia Santos de Rezende Chaves, Técnico Judiciário, no período de 7 a 16/1/13, a função 
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comissionada de Encarregado (FC-04) do Setor de Assistência Odontológica/SEBES/NUCRE, tendo em 
vista férias da titular, Soraya Imbroisi; 
 
4-Soraya Imbroisi, Técnico Judiciário, nos dias 30/11 e 7/12/12, a função comissionada de Supervisor 
(FC-05) da SEBES/NUCRE, tendo em vista licença médica e compensação de recesso da titular, Sônia 
Mara Guimarães; 
 
5-Márcia Dória da Cruz, Técnico Judiciário, no dia 4/12/12, a função comissionada de Encarregado (FC-
04) do Setor de Atendimento ao Beneficiário/SEBES/NUCRE, tendo em vista compensação de recesso do 
titular, Paulo Márcio Gomes; 
 
6-Divina Lúcia Guimarães, Técnico Judiciário, no dia 12/12/12, a função comissionada de Supervisor 
(FC-05) da SECAP/NUCRE, tendo em vista compensação de recesso da titular, Ana de Fátima Ribeiro. 
 
 
PORTARIA N.20/891-DIREF, de 12/12/12 
I-DESIGNAR para substituir, em caráter excepcional, no âmbito da 28ª Vara Federal, tendo em vista 
férias das titulares, nos termos dos Ofícios nº 160 e 161/12: 
 
1-Maria Rodrigues dos Reis, Analista Judiciário, no período de 7 a 16/1/13, a função comissionada de 
Supervisor (FC-05) da Seção de Processamento e Procedimentos Diversos, titular, Paula Mendes Gomes; 
 
2-Marcelo Luiz Pereira, Técnico Judiciário, no período de 7 a 16/1/13, e Samira Henriques Haddad, 
Técnico Judiciário, no período de 17 a 26/1/13, a função comissionada de Supervisor (FC-05) da Seção 
de Execuções, titular, Renata Bicalho Andrade. 
 
 
PORTARIA N.20/892-DIREF, de 12/12/12 
I-DESIGNAR para substituir, em caráter excepcional, no âmbito da 15ª Vara Federal, tendo em vista 
férias dos titulares, nos termos do Ofício nº 034: 
 
1-Zênia Leal da Paixão Real, Analista Judiciário, no  período de 14/1 a 1/2/13, o cargo em comissão de 
Diretor (CJ-03) de Secretaria, titular, Raimundo do Nascimento Ferreira; 
 
2-Sandra Alves Góis, Técnico Judiciário, no período de 21/1 a 8/2/13, a função comissionada de 
Supervisor (FC-05) da Seção de Execuções, titular, Flávio Lúcio da Rocha Couto; 
 
3-Luciano Machado Baeta, Analista Judiciário, no período de 7 a 26/1/13,  a função comissionada de 
Supervisor (FC-05) da Seção de Processamento e Procedimentos Diversos, titular, Marcos Antônio 
Drumond Silva; 
 
4-Hamielly Christine Alves Ribeiro Balbi, Técnico Judiciário, no período de 14 a 23/1/13, a função 
comissionada de Supervisor (FC-05) da Seção de Protocolo e Informações Processuais, titular, Públio 
Campos Correia. 

 
 
PORTARIA N.20/893- DIREF, de 12/12/12. 
DISPENSAR Márcio Moreira Matos, Técnico Judiciário, da função comissionada de Assistente Técnico II 
(FC-02)/ Serviço de Atividades Destacadas da 7ª Vara Federal. DESIGNAR Ana Luiza Pinto de Castro 
Silva, Analista Judiciário, para exercer  a função comissionada supracitada, ocorrendo as alterações, a 
partir de  7/1/13. 
 
 
PORTARIA N.20/894-DIREF, de 12/12/12 
CONCEDER PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL aos servidores relacionados, pertencentes ao 
Quadro de Pessoal da Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais, na forma do disposto no art. 24 
da Resolução nº 43/2008 e tendo em vista o que consta nos Processos nº 7.888-PSA, 7.927-SSP, 7.928-
PNV, 7.599-PSS, 7.868-SOE, 7.989-JFO/2012: 
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CATEGORIA 
FUNCIONAL DO 
SERVIDOR: 
SUPERIOR 

MATR. VIGÊNCIA 

 
DA 

CLASSE 

 
DO 

PADRÃO 

 
PARA 
CLASSE 

 
PARA 

PADRÃO 

 
ANALISTA JUDICIÁRIO/JUDICIÁRIA/EXECUÇÃO DE MANDADOS 

Marcio Telésforo 
Dias 

 
1944 

 
05/12/12 

 
B 

 
NS07 

 
B 

 
NS08 

 
ANALISTA JUDICIÁRIO/JUDICIÁRIA 

Susana Chaves Lago 
Benvenutti 

 
1919 

 
23/11/12 

 
B 

 
NS07 

 
B 

 
NS08 

CATEGORIA 
FUNCIONAL DO 
SERVIDOR: 
INTERMEDIÁRIO 

MATR. VIGÊNCIA 

 
DA 

CLASSE 

 
DO 

PADRÃO 

 
PARA 
CLASSE 

 
PARA 

PADRÃO 

 
TÉCNICO JUDICIÁRIO/ADMINISTRATIVA  

Alan da Costa 
Macedo 

101009
6 

 
09/12/12 

 
A 

 
NI05 

 
B 

 
NI06 

Ana Elisa Mendes de 
Paula 1912 

 
21/11/12 

 
B 

 
NI07 

 
B 

 
NI08 

Ana Keylla Valize 
Borges 1947 

 
06/12/12 

 
B 

 
NI07 

 
B 

 
NI08 

Aparecido 
Castanheira Silva 1950 

 
11/12/12 

 
B 

 
NI07 

 
B 

 
NI08 

Cínthia de Oliveira 
Rocha 

101001
6 

 
11/12/12 

 
A 

 
NI05 

 
B 

 
NI06 

Juliana de Figueiredo 
Gonçalves 

101002
1 

 
16/12/12 

 
A 

 
NI05 

 
B 

 
NI06 

Nilo Gonçalves Maia 101000
8 

 
11/12/12 

 
A 

 
NI05 

 
B 

 
NI06 

 
TÉCNICO JUDICIÁRIO/ADMINISTRATIVA/SEGURANÇA E TRANSPORTE 

José Veríssimo Neto 
1915 

 
21/11/12 

 
B 

 
NI07 

 
B 

 
NI08 

 

PORTARIA N.20/895-DIREF, de 12/12/12 
DESIGNAR Airton Carvalho de Lima Júnior, Técnico Judiciário, para substituir, em caráter excepcional, no 
período de 10 a 11/12/12, a função comissionada de Encarregado (FC-04) do Setor de Expediente e 
Publicação e no dia 21/11/12, a função comissionada de Encarregado (FC-04) do Setor de Protocolo 
Administrativo/NUASG, tendo em vista viagem a serviço dos titulares, Luciano Xavier Adjafre e Henrique 
Alexandre Falci. 

 
 
PORTARIA N.20/896-DIREF, de 12/12/12 
DESIGNAR Renata de Carvalho Souza Pires,  Técnico Judiciário, para exercer  a função comissionada de 
Oficial de Gabinete (FC-05) da 3ª  Turma Recursal, a partir de 7/1/13, nos termos do OF. nº 18/12. 
 
 
PORTARIA N.20/897-DIREF, de 13/12/12 
DESIGNAR para substituir, em caráter excepcional, no âmbito da 3ª Vara Federal, tendo em vista férias 
dos titulares, nos termos dos Ofícios nº 1493 e 1495/12: 
 
1-Patrícia Moura Carvalho, Técnico Judiciário, nos períodos de 10 a 19/12/12 e de 7 a 18/1/13, a função 
comissionada de Supervisor (FC-05) da Seção de Protocolo e Informações Processuais, titular, Marli 
Miranda Pimenta; 
 
2-Matildes Aparecida Cabral, Técnico Judiciário, no período de 7 a 24/1/13, a função comissionada de 
Supervisor (FC-05) da Seção de Suporte Administrativo, titular, Renner Marzano Dolabella. 
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PORTARIA N.20/898-DIREF, de 13/12/12 
DESIGNAR Betânea Rosa de Assis, Analista Judiciário, para substituir, em caráter excepcional, no 
período de 10 a 19/12/12, a função comissionada de Supervisor (FC-05) da Seção de Processamento e 
Procedimentos Diversos da 25ª Vara Federal, tendo em vista férias do titular, Alexandre José de Souza 
Ervilha. 
 
 
PORTARIA N.20/899-DIREF, de 13/12/12 
DESIGNAR Ana Carolina Pereira Borges, Técnico Judiciário, para substituir, em caráter excepcional, no 
período de 12 a 19/12/12, a função comissionada de Supervisor (FC-05) da Seção de Suporte 
Administrativo da Subseção Judiciária de Unaí, tendo em vista férias do titular, Álvaro José Silva e 
Meneses. 

 
 
PORTARIA N.20/900-DIREF, de 13/12/12 
RETIFICAR a Portaria 20/873, de 1012/12, publicada em 12/12/12,  referente à dispensa de Maria 
Helena Ferreira Souto de função comissionada, no âmbito da 15ª Vara Federal: 
Onde se lê: a partir de 5/12/12; 
Leia-se: a partir de 6/12/12.  
 
 
PORTARIA N.20/901-DIREF, de 13/12/12 
I-TORNAR SEM EFEITO , a partir de 10/12/12, a designação de Rosana Mara Peixoto de Oliveira como 
substituta automática da função comissionada de Supervisor (FC-05) da Seção de Protocolo e Suporte 
Judicial da Subseção Judiciária de Manhuaçu, efetuada pela Portaria 20/831, de 28/11/12, publicada na 
mesma data; 
 
II-DESIGNAR Agnes Lopes Barcelos Miranda, Técnico Judiciário, para substituir, em caráter excepcional, 
no período de 10 a 19/12/12, a função supracitada, tendo em vista férias da titular, Luciana Coury 
Abraão. 

 
 
PORTARIA N.20/902-DIREF, de 13/12/12 
I-RETIFICAR a Portaria 20/797, de 21/11/12, publicada em 23/11/12,  referente à substituição de 
Cláudia Columbano Oliveira, no âmbito da Subseção Judiciária de São Sebastião do Paraíso: 
 
Onde se lê: no período de 10 a 20/12/12; 
Leia-se: nos períodos de 10 a 12 e de 14 a 20/12/12; 
 
II-DESIGNAR Fernando Teles Avelino, Requisitado, para substituir, em caráter excepcional, no dia 
13/12/12, a função comissionada de Supervisor (FC-05) da Seção de Suporte Administrativo, tendo em 
vista férias do titular, Alberto Valize Júnior. 
 
 
PORTARIA N.20/903-DIREF, de 13/12/12 
I-RETIFICAR o item 4 da Portaria 20/890, de 12/12/12, publicada em 13/12/12, referente à substituição 
de Soraya Imbroisi, no âmbito da SEBES/NUCRE: 
 
Onde se lê; nos dias 30/11 e 7/12/12; 
Leia-se: no dia 7/12/12; 
 
II-DESIGNAR Antônio Fernando Alves da Gama Moraes, Técnico Judiciário, para substituir, em caráter 
excepcional, nos dias 7 e 13/12/12, a função comissionada de Encarregado (FC-04) do Setor de 
Acompanhamento Orçamentário e Financeiro/NUCOI, tendo em vista licença médica e compensação de 
recesso da titular, Maria Tereza Barcelos Martins, nos termos do Mem. nº 125 e 126. 

 
 
PORTARIA N.20/904-DIREF, de 13/12/12 
DESIGNAR Márcia Dória da Cruz, Técnico Judiciário, para substituir, em caráter excepcional, no período 
de 19 a 30/11/12, a função comissionada de Encarregado (FC-04) do Setor de Atendimento ao 
Beneficiário/SEBES/NUCRE, tendo em vista férias regulamentares do titular, Paulo Márcio Gomes. 

 
 
PORTARIA N.20/905-DIREF, de 13/12/12 
DESIGNAR André Esteves Lima Raimundo, Técnico Judiciário, para substituir, em caráter excepcional, no 
período de 10 a 19/12/12, a função comissionada de Supervisor (FC-05) da Seção de Execuções da 24ª 
Vara Federal, tendo em vista férias regulamentares da titular, Alessandra Botelho Ribeiro, nos termos do 
Ofício nº 73/2012/SECVA. 

 
 
PORTARIA N.20/906-DIREF, de 13/12/12. 
DESIGNAR Vivian Machado Siqueira, Analista Judiciário, para exercer a função comissionada de 
Assistente Técnico III (FC-03) do Gabinete do Juiz Federal da Subseção Judiciária de Ponte Nova, a 
partir da data de publicação desta. 
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ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS PELO MM. JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS, DR. GUILHERME MENDONÇA DOEHLER: 
 
 
ORDEM DE SERVIÇO N. 195-DIREF, DE 10.12.2012 
RESOLVE: 
 
DESIGNAR o gestor 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 119/2012 - PROCESSO Nº 3.418/2012 
Contratada: VIAÇÃO VALE DO PIRANGA LTDA. 
Objeto: Locação de imóvel para a Justiça Federal em Viçosa. 
Vigência: 1/11/2012 a 31/10/2017 
Gestor: Luciano Xavier Adjafre 
Gestor substituto: Supervisor(a) da SESEG 
 
 
ORDEM DE SERVIÇO N. 196-DIREF, DE 12.12.2012 
RESOLVE: 
 
DESIGNAR o gestor 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 3/2012 - PROCESSO Nº 5.968/2011.  
Contratada: ATUAL SERVICE LTDA. 
Objeto: prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem e serviços gerais na Justiça Federal 
– Subseção Judiciária de Teófilo Otoni-MG. 
Gestor: Supervisor da SESAP 
Gestor substituto: Substituto Automático do Supervisor da SESAP 
Vigência: 9/1/2012 a 8/1/2013. 

 
 
 
PROCESSO(S) DELEGADO(S) AO DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, CONFORME 
PORTARIA/DIREF/Nº 10/74 publicada em 01/06/2012: 
 
 
1868/2012 - JFMG 
Inter.: ERASMO FEITOSA DO NASCIMENTO 
Assunto: Retificação na Publicação de 07/12/2012 ref. Licença para Capacitação 
Despacho: Retifico o período   aquisitivo para fins de licença  para capacitação: onde se lê: 26/10/2007 
a 24/02/2012, leia-se: 26/02/2007 a 24/02/2012  
13/12/2012 
 
 
2196/2012 - JFMG 
Inter.: MARCOS BASTOS D’EÇA 
Assunto: Retificação na Publicação de 07/12/2012 ref. Licença Capacitação 
Despacho: Retifico o período da licença para capacitação: onde se lê: 07/01/2013 a 06/03/2012, leia-
se: 07/01/2013 a 06/03/2013.  
13/12/2012 
 
 
 
PROCESSOS DELEGADOS À DIRETORA DO NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME 
PORTARIA/DIREF/Nº 10/74 publicada em 01/06/2012: 
 
 
8.055/2012 - JFMG 
Inter: ANA KARLA REIS 
Assunto: Pagamento de auxílio natalidade 
Despacho: Defiro o pagamento do Auxílio-Natalidade, referente a seu filho, LUCAS REIS POCKEL PRADO, 
nascido em 02/12/2012, nos termos do art. 196, da Lei 8.112/90. 
11/12/2012 
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Subseção Judiciária de Montes Claros 
 
 
EDITAL 03/2012 
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DR. CARLOS HENRIQUE BORLIDO HADDAD, MM. JUIZ FEDERAL DIRETOR 
DO FORO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG, no uso de suas atribuições legais; 
 
CONSIDERANDO o lançamento do novo sítio da Justiça Federal do estado de Minas Gerais e a fim de 
garantir maior publicidade e divulgação do Edital 02/2012, RESOLVE: 
 
I – Prorrogar até 24 de janeiro de 2013 o prazo de inscrição para participar da seleção de projetos para 
serem beneficiados com as verbas decorrentes de prestações pecuniárias impostas em procedimentos 
criminais, mantidas as demais disposições do Edital 02/2012.  
 
II – Esclarecer que a divulgação de resultados e demais informações relacionadas ao Edital 02/2012 
encontram-se disponíveis em http://portal.trf1.jus.br/sjmg/institucional/subsecoes-judiciarias/subsecao-
judiciaria-de-montes-claros/destaques/destaques.htm, no item “Seleção de Entidades e Projetos”. 
 
III – Esclarecer que a entidade poderá apresentar formulário único de inscrição para duas finalidades, 
quais sejam, recebimento de verbas decorrentes das prestações pecuniárias e recebimento de apenados 
para prestação de serviços, preenchendo, para tanto, o campo próprio e descrevendo as atividades a 
serem desempenhadas na instituição (psicologia, fisioterapia, limpeza, ensino, monitor, dentre outras). 
Este edital será afixado no átrio da Subseção Judiciária, publicado no Boletim de Serviço da Justiça 
Federal em Minas Gerais e também estará disponível na página da Subseção Judiciária de Montes Claros. 
Expedido nesta Subseção Judiciária de Montes Claros, Seção Judiciária de Minas Gerais, em 12 de 
dezembro de 2012. 
 
CARLOS HENRIQUE BORLIDO HADDAD 
JUIZ FEDERAL 
 
 
 
Subseção Judiciária de Ponte Nova 
 
 
PORTARIA N. 05/2012 - VARA ÚNICA 
O MM. Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Ponte Nova, Dr. Leandro Saon C. Bianco, no uso de 
suas atribuições legais, e 
 
CONSIDERANDO o interesse da Administração, 
 
RESOLVE: 
 
LOTAR a servidora Lilian Lana Stenner de Moraes, Técnico Judiciário, Área administrativa, na Seção de 
Processamento e Procedimentos Diversos - SEPOD, a partir da data de sua posse e exercício, ocorridos 
em 11/12/2012. 
 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
 
Ponte Nova, 12 de dezembro de 2012. 
 
Leandro Saon C. Bianco 
Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Ponte Nova 
 
 
 
Subseção Judiciária de Viçosa 
 
 
PORTARIA BAIXADA PELO MM. JUIZ FEDERAL, DIRETOR DA SUBSEÇÃO DE VIÇOSA, DR. 
UBIRAJARA TEIXEIRA. 
 
 
PORTARIA Nº 02/2012 – SSJ VIÇOSA 
Considerando a necessidade uniformizar e racionalizar métodos de trabalho, de forma a atender o 
princípio da economia processual e conferir celeridade nas atividades de mero impulsionamentos do 
processo, suprimindo atos meramente burocráticos; 
 
considerando o § 4º do art. 162 do Código de Processo Civil, bem como o inciso XIV do art. 93 da 
Constituição, introduzido pela Emenda 45/04; 
 
considerando o disposto no art. 3º da Resolução CJF 558/2007, 
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RESOLVE: 
 
Art. 1º. Os ofícios de caráter geral, os mandados de citação, notificação e intimação serão assinados 
pelo diretor de secretaria, observadas as restrições dos Códigos de Processo Civil e Penal. 
 
Parágrafo único. Continuarão a ser assinados pelo juiz os ofícios dirigidos a juízes, chefes do poder 
Executivo, membros do poder Legislativo, ministros e secretários de Estado. Da mesma forma, os ofícios 
de constrição e liberação de bens, mandados e contramandados de prisão e outros de mesma natureza. 
 
Art. 2º. Independem de despacho judicial as seguintes intimações e atos sem caráter decisório, os quais 
deverão ser feitos pelos servidores sob supervisão do diretor de secretaria, sem prejuízo da revisão pelo 
juiz, quando necessário: 
 
I - intimação da parte parte para apresentar cópia de petição ou documento próprio ou relativo à parte 
contrária que seja indispensável ao julgamento da causa (processo administrativo, ficha financeira, 
extrato, termo de adesão ou acordo, informações do sistema de benefício, dentre outras), ficando o 
acesso ao processo limitado às partes e seus procuradores, a fim de garantir o sigilo constitucional; 
 
II - intimação da parte para pagamento de custas ou despesas de diligência necessária à efetivação de 
ato judicial; 
 
III - intimação da parte para cumprimento de carta  precatória e para ciência das devolvidas ao juízo; 
 
IV - intimação da parte para ciência de resposta a ofício expedido nos autos; 
V - intimação da parte para apresentação de memória de cálculo na execução e para manifestação sobre 
cálculos apresentados pela parte adversa; 
 
VI - intimação da parte para levantamento de depósito; 
 
VII - intimação da parte para se manifestar sobre laudo pericial e respectivos esclarecimentos; 
 
VIII - intimação da parte sobre o retorno de autos da instância superior; 
 
IX - intimação de advogado para devolução à secretaria, em 24 horas, de autos não restituídos no prazo 
legal ou fixado, comunicando-se ao juiz a ausência de devolução, após regular intimação, para as 
providências cabíveis. 
 
X - intimação da parte sobre a contestação apresentada, nas hipóteses cabíveis (art. 327 do Código de 
Processo Civil), bem como para especificação de provas, quando for o caso; 
 
XI - intimação da parte contrária sobre a juntada de documento (art. 328 do Código de Processo Civil); 
 
XII - intimação do membro do Ministério Público Federal, quando a lei processual assim o determinar; 
 
XIII - intimação da parte sobre ofício oriundo de juízo deprecado, comunicando data de audiência de 
inquirição de testemunha, solicitando providência a cargo da parte ou qualquer outra medida; 
 
XIV - arquivamento e desarquivamento de autos, sendo que no último caso será aberta vista pelo prazo 
de cinco dias, se requerida por advogado, retornando-os ao arquivo, se nada for requerido; 
 
XV - desentranhamento de documento de autos de processo findo, exceto procuração, a requerimento 
de advogado constituído pela parte, com entrega mediante recibo e cópia nos autos; 
 
XVI - cobrança de carta precatória, de laudo pericial, reiteração de ofício e resposta a ofício de outro 
juízo ou órgão, observado o limite de sua competência estabelecida no art. 1º desta Portaria; 
 
XVII - remessa de autos à contadoria e vista dos cálculos, quando for o caso; 
XVIII - retificação do termo de autuação e da numeração dos  autos, mediante certificação; 
 
XIX - formação de autos suplementares, sobretudo para acautelamento de guias de depósito judicial; 
 
XX - abertura de volumes dos autos que atingirem 250 (duzentos e cinqüenta) folhas; 
 
XXI - intimação da parte credora para se manifestar sobre o prosseguimento do feito; 
 
XXII - designação de datas para leilão, intimando-se o leiloeiro e as partes pessoalmente;  
 
XXXIII – designação de datas para realização de audiência, nos processos que reclamem a produção de 
prova oral, intimando-se as partes para comparecimento; ou deprecação dessa providência ao juízo 
estadual, quando se tratar de interessado sem residência nos municípios que integram a comarca de 
Viçosa; 
 
XXIV - anotação de substabelecimento e renúncia de mandato;   
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XXV - juntada aos autos das peças essenciais de carta precatória devolvida; 
 
XXVI - determinação de citação da parte ré para contestar a demanda em 30 dias, nos processos em 
trâmite no juizado especial federal cujo julgamento prescinda da realização de audiência; 
 
XXVII – juntada de certidão acerca da citação realizada pelo juízo, independentemente de efetiva 
remessa do processo ao órgão jurídico, bem como da existência de contestação arquivada em secretaria 
pela União, autarquias, fundações e empresas públicas federais nos processos de massa envolvendo 
temas repetitivos; a contestação deverá permanecer à disposição dos interessados, podendo ser 
fotocopiada pela parte que se sentir prejudicada e anexada ao processo a qualquer tempo; 
 
XXVIII – intimação da parte para apresentar contra-razões a recurso, certificação sobre a 
tempestividade de recurso e remessa dos autos à instância superior; 
 
XXIX - nomeação de advogado voluntário para atuar nos que tramitam no juizado especial federal; 
nomeação de defensor dativo para atuar nos feitos de natureza crminal; 
 
XXX - intimação da parte autora para providenciar o cumprimento do julgado; 
 
XXXI - dilação de prazo para cumprimento de despacho, decisão ou sentença, numa única oportunidade, 
por período não superior ao originalmente fixado; 
XXXII – vista às partes pelo prazo mínimo de dez dias acerca da minuta da requisição de pagamento 
(RPV e Precatório), antes que seja realizada sua migração para o Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região; 
 
XXXIII – intimação da Fazenda Pública devedora para se manifestar em trinta dias sobre débitos do 
credor favorecido pelo precatório, sob pena de perda do direito de abatimento, nos termos do § 10 do 
art. 100 da Constituição Federal, na redação conferida pela Emenda Constitucional 62, de 09/12/2009; 
 
XXXIV - designação de perícia e estudo social nas demandas que tramitem no Juizado Especial Federal e 
envolvam isenção do imposto de renda, levantamento de saldos fundiários, concessão de medicamentos, 
concessão de benefícios por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente), 
amparo a deficientes e idosos (LOAS e Estatuto do Idoso), indicando-se perito dentre aqueles 
cadastrados na vara, alternadamente, observando-se a especialidade, e intimando-se as partes para 
comparecimento, apresentação de quesitos e indicação de assistentes, no prazo de cinco dias. 
 
Parágrafo primeiro. Na hipótese do inciso XXXIV, os honorários do profissional médico e assistente social 
ficam desde logo estimados em R$176,10 (cento e sestenta e seis reais e dez centavos), em razão da 
dificuldade de se encontrar no mercado profissionais que aceitem o munus e da demora no pagamento 
dessa verba, na forma do art. 3º, § 1º, da Resolução CJF 558, de 22/05/2007; cópia do ato ordinatório, 
de certidão exarada pelo servidor ou desta portaria deverá instruir o procedimento instaurdado para 
pagamento do profissional, de forma a atender a exigência do art. 3º da Resolução 558/2007. 
 
Parágrafo segundo. Nos processos que envolvam perícias mais complexas o arbitramento dos honorários 
periciais se fará por decisão individualizada exarada pelo juízo. 
 
Parágrafo terceiro. Nos processos que tramitem no Juizado Especial Federal envolvendo a concessão de 
auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, amparo assistencial a deficientes e pensão por morte em 
favor de inválidos, em que houver realização de perícia médica, as partes serão intimadas a um só 
tempo para comparecerem ao exame e, querendo, manifestarem-se sobre o laudo nos dez dias 
seguintes à sua juntada, independentemente de nova intimação.  
 
Art. 3º. Nos casos previstos no artigo anterior, o servidor lançará a locução “ato ordinatório” e indicará 
em seguida a providência determinada nos autos, assinando-o, com sua identificação funcional. 
 
Art. 4º. Nos processos em tramitação no Juizado Especial Federal envolvendo a concessão de pensão 
previdenciária, cujo indeferimento administrativo tenha sido motivado pela ausência de prova da 
dependência econômica ou da união estável, bem como naqueles feitos em que se debate o direito ao 
cômputo do tempo de atividade rural na concessão de benefícios previdenciários, em que seja 
necessário confirmar por depoimentos o início de prova material fornecido pelo interessado, o pedido de 
antecipação de tutela será apreciado durante ou após a realização de audiência, que deverá ser marcada 
ou deprecada ao juízo pertinente através de ato ordinatório. 
 
Art. 5º. Nos processos em tramitação no Juizado Especial Federal envolvendo o enquadramento de 
tempo especial, em que não tenha sido apresentada a decisão técnica da equipe de peritos da 
Previdência Social, o pedido de antecipação de tutela será apreciado após o prazo de trinta dias, que fixo 
para apresentação de contestação e cópia do referido documento, providências que deverão ser exigidas 
através de ato ordinatório. 
 
Art. 6º. Diante dos inúmeros casos em que há redução da renda mensal do benefício previdenciário, 
acaso aplicada a revisão almejada pelo interessado, nos processos dessa natureza o pedido de 
antecipação de tutela será apreciado após a elaboração dos cálculos pertinentes. 
 
Art. 7º. Nos processos envolvendo majoração de remuneração dos servidores públicos divis e militares, 



9 
Boletim de Serviço – Nº 231/2012 - Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2012. 

o pedido de antecipação de tutela será apreciado por ocasião da prolação da sentença, diante do que foi 
determinado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Constituicionalidade nº 1. 
 
Art. 8º. Diante da inexistência de um risco imediato e à necessidade de se apurar os valores devidos, os 
pedidos de antecipação de tutela formulados nos processos envolvendo aplicação de expurgos 
inflacionários e juros progressivos em contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e 
contas-poupança serão apreciados na sentença. 
 
Art. 9º. Ocorrendo dúvida quanto ao cumprimento da presente Portaria, o diretor de secretaria fará 
imediata conclusão dos autos ao juiz que preside o feito. 
 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
Viçosa, 12/12/2012. 
 
UBIRAJARA TEIXEIRA 
Juiz Federal titular da Vara Única de Viçosa 
 
 
 
 
 


