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DIRETORIA DO FORO 
 
 

 
PORTARIAS EMITIDAS PELO MM. JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MINAS GERAIS, DR. MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES: 

 
PORTARIA N.10/188-DIREF DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014 

 
O JUIZ FEDERAL MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES, Diretor do Foro da Justiça Federal de 
Primeiro Grau em Minas Gerais, conforme designação constante da Portaria Presi/Asmag nº 173, de 
15.5.2014, do TRF-1ª Região, publicada no e-D.J.F-1 de 20.5.2014, Caderno TRF, no uso das atribuições 
que lhe conferem a Lei nº 5.010/66, Resolução n° 79, de 19.11.09, alterada pela de nº 2013/00243, de 
9.5.2013, ambas do Conselho da Justiça Federal, e o Provimento COGER nº 38, de 12.6.09, com 
redação dada pelo de nº 39, de 3.11.09, ambos do TRF-1ª Região 
 
CONSIDERANDO: 
 
a Lei Complementar nº 95, de 26/02/1998, que dispõe sobre elaboração, redação, alteração e 
consolidação de leis, e que estabelece normas para a consolidação dos atos normativos; 
 
as normas vigentes para elaboração de portarias contidas no Manual de Atos Oficiais Administrativos do 
Conselho Nacional de Justiça e no Manual de Padronização de Textos do Superior Tribunal de Justiça, 
aplicável no âmbito do Conselho da Justiça Federal, conforme Portaria nº 361, de 31 de outubro de 
2012; 
 
as normas contidas na Lei Complementar nº 95/1998, nos Manuais do Conselho Nacional de Justiça e do 
Conselho da Justiça Federal citados, que são posteriores ao  Manual de Comunicações Administrativas do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região de 2004 e à Instrução Normativa CENAG nº 1503, de 21.8.2003; 
 
a necessidade de adequação dos procedimentos adotados para emissão de documentos administrativos  
por esta Seccional aos atos normativos vigentes; 
 
a necessidade de adequação aos meios tecnológicos atualmente utilizados, especialmente ao Processo 
Administrativo Eletrônico (SEI), em que os atos administrativos são elaborados e divulgados em meio 
eletrônico, com programação automática de numeração; 
 
a melhoria para os usuários com a simplificação da formatação e a publicação eletrônica do inteiro teor 
das portarias por meio da ferramenta Sepublic, no âmbito da Biblioteca Digital; 
 
o objetivo estratégico da Justiça Federal, de assegurar a atuação sistêmica, visando garantir que os 
sistemas organizacionais da Justiça Federal atuem de forma integrada e colaborativa, por meio da 
uniformização de procedimentos, padrões, metodologias, gerando economicidade e aumento da 
eficiência operacional; 
 
o interesse da Administração; 
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RESOLVE: 
 
DETERMINAR que na emissão de Portarias e Ordens de Serviço emitidas pela Administração da Seccional 
e Subseções sejam observadas as orientações abaixo: 
 

I – O ato deverá conter timbre constituído de brasão e da identificação da Seção Judiciária e 
Subseção Judiciária emissora. 

 
         II – A identificação do documento deverá ser composta pelo nome do ato por extenso, letras 
maiúsculas e em negrito, seguido do número e da data de expedição, sem separação por vírgula. 
  
        §1º A numeração dos atos deverá ser iniciada anualmente em 2 de janeiro, a partir de 001 , e 
encerrada em 31 de dezembro. 

 
§2º Na Diretoria do Foro da Seccional as Portarias serão distinguidas em sua numeração pelo 

nome da unidade emissora, sendo as  iniciadas por DIREF as emitidas no Gabinete, e    iniciadas por 
DIREF/NUCRE as emitidas pelo Núcleo de Recursos Humanos, que são as unidades autorizadas a emitir 
referido ato. 

 
III – No caso de Portarias, as mesmas deverão conter ementa, alinhada à direita, com o resumo 

do assunto que motivou o ato. 
 
IV – O preâmbulo será iniciado com a nominação da autoridade expedidora, utilizando letras 

maiúsculas e em negrito, seguido da expressão “no uso das atribuições “ ou o equivalente e, no caso 
específico das Portarias, das razões da sua expedição. Encerra-se com a palavra ‘RESOLVE” em outro 
parágrafo, escrito em letras maiúsculas e negrito. 

 
V – A elaboração do texto da Portaria ou Ordem de Serviço deverá observar a mesma estrutura 

do texto legislativo, com a divisão dos assuntos em artigos, parágrafos, incisos e alíneas. 
            
            §1º Nas Portarias o último artigo deverá trazer a seguinte determinação “Esta Portaria entrará 
em vigor na data de sua Publicação” ou o equivalente. 
            
            §2º  Caso a Portaria esteja revogando outra ou, ainda, dispositivos de outra, o penúltimo artigo 
deverá conter “Fica(m) revogada(s) a(s) Portaria(s) Nº(s)”, ou “Fica(m) revogado(s) o(s) art(s) nº(s)” 
 

VI – Ao final, os atos deverão conter item de assinatura composto pelo nome da autoridade 
expedidora, cujos elementos deverão estar centralizados na página, em letras maiúsculas e assinados 
digitalmente pelo Sistema SEI. 

 
VII – Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2015.  
 

 
MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES 
Juiz Federal Diretor do Foro 
Seção Judiciária de Minas Gerais 
 
 
 
PORTARIA N.10/189-DIREF, de 31.12.2014  
R E S O L V E: 
 
ARBITRAR à servidora DALVA CARVALHO BORGES, do Quadro de Pessoal da Subseção Judiciária de 
Pouso Alegre/MG, exonerada do cargo em comissão que exercia na Subseção Judiciária de Governador 
Valadares/MG e nomeada para exercer o cargo em comissão na Subseção Judiciária de Poços de 
Caldas/MG, o valor de R$26.361,52 (vinte e seis mil, trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois 
centavos), a título de Ajuda de Custo, correspondente a 2 (duas) remunerações, bem como indenização 
de transporte no valor de R$356,61 (trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos), 
conforme ATOS Nº. 2.051, de 18.11.2014 e Nº 2.052, de 18.11.2014, publicados no D.O.U, Seção 2,  
em 28.11.2014. 
 
Referida Ajuda de Custo é arbitrada em conformidade com a Resolução nº 4, de 14.3.2008 e Resolução 
nº 2013/228, de 15.2.2013, ambas do Conselho da Justiça Federal e Portaria Presi/Cenag nº 413, de 
25.10.2010, do TRF 1ª Região, e Processo SEI nº 0003600-08.2014.4.01.8000. 
 
 
 
PORTARIA N.10/190-DIREF, de 30.12.2014  
O Juiz Federal MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES, Diretor do Foro da Justiça Federal de Primeiro 
Grau em Minas Gerais, conforme designação constante da Portaria Presi/Asmag nº 173, de 15.5.2014, 
do TRF-1ª Região, publicada no e-D.J.F-1 de 20.5.2014, Caderno TRF, no uso das atribuições que lhe 
conferem a Lei nº 5.010/66 Resolução n° 79, de 19.11.09, alterada pela de nº 2013/00243, de 
9.5.2013, ambas do Conselho da Justiça Federal, e o Provimento COGER nº 38, de 12.6.09, com 
redação dada pelo de nº 39, de 3.11.09, ambos do TRF-1ª Região. 
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CONSIDERANDO: 
 
o que dispõe a Resolução PRESI/SECGE 16, de 3 dezembro de 2014, que instituiu o Processo 
Administração Eletrônico – PAE no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região como meio oficial de 
informações. 
 
a implantação do Sistema Eletrônico de Informações - SEI na Seção Judiciária de Minas Gerais a partir 
do dia 3.11.2014; 
 
a necessidade de adequação dos processos de trabalho aos meios tecnológicos adotados pelo Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região; 
 
que  com a implantação do Sistema SEI todos os documentos, processos e expedientes administrativos, 
bem como os de origem externa, deverão, obrigatoriamente, ser iniciados, assinados e tramitados 
eletronicamente por meio do SEI;  
 
o objetivo estratégico da Justiça Federal, de assegurar a atuação sistêmica, visando garantir que os 
sistemas organizacionais da Justiça Federal atuem de forma integrada e colaborativa, por meio da 
uniformização de procedimentos, padrões, metodologias, gerando a economicidade e aumento da 
eficiência operacional; 
   
o interesse da Administração; 
 
RESOLVE: 
 
DISCIPLINAR os critérios para a utilização do Sistema Eletrônico de Informações - SEI na instrução, 
tramitação de documentos, processos e expedientes de natureza administrativa no âmbito da Seção 
Judiciária de Minas Gerais e Subseções, a fim de que sejam observadas as seguintes orientações : 
 
I –  Serão objeto de instrução e tramitação obrigatória no Sistema SEI  todos os documentos, processos 
e expedientes de abrangência administrativa que necessitem de análise, autorização, deliberação, 
execução e  registro pelos setores administrativos  para a sua consecução. 
 
II – Fica vedada a tramitação por meio físico ou por e-mail de expedientes com as características 
mencionadas no item I, à exceção daqueles destinados à instrução de processo ou expediente 
administrativo com tramitação física  anterior à instalação do Sistema SEI na Seccional, ou nos casos de 
documentos físicos reservados ou sigilosos que somente poderão ser abertos pelos destinatários. 
 
III – Fica permitida a tramitação física ou por  e-mail de comunicações de rotina que possuem mera 
finalidade de cientificar sobre algum fato ou assunto, sem relevância à instrução de expedientes 
administrativos e que não repercutirão em nenhuma providência, análise ou deliberação dos setores 
administrativos. 
 
IV -  Em face do caráter de urgência de alguns feitos administrativos, bem como a incompatibilidade do 
Sistema SEI com outros sistemas em uso na Justiça Federal  ou em entidades externas, fica autorizada a 
tramitação das seguintes demandas administrativas sem a utilização do Sistema SEI: 
 
 
1. Atendimentos Técnicos prestados pelo NUTEC , que deverão ser requeridos exclusivamente pelos 

meios anteriormente disponíveis, conforme abaixo:   
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NATUREZA DO SERVIÇO A SER 
PRESTADO 

SISTEMA A SER 
UTILIZADO 

Processo judicial 
(Oracle, JEF Virtual, e-JUR, TRF1 
Doc, e-Proc, e-Cint, Publicação) 

e-Sosti 
  

Cadastramento de usuários 
(rede e sistemas informatizados) 

e-Sosti 

Malote Digital e-Sosti 

AJG  - Assistência Judiciária Gratuita 
(problemas no sistema) 

e-mail 
(semad.mg@trf1.jus.br) 

AJG  - Assistência Judiciária Gratuita 
(Cadastramento de usuários) e-Sosti 

Videoconferência - Agendamento no 
TRF  
  

e-Sosti 

Manutenção e instalação de  
equipamentos de informática 
  

e-Sosti 

Solicitação de equipamentos de 
informática para cursos / palestras / 
treinamentos 

e-Sosti 

 
 

 

Encaminhamento de pauta de 
audiências para publicação na 
internet 
  

e-mail 
(semad.mg@trf1.jus.br) 

Cadastramento e/ou alteração de 
lotação no sistema SEI 
  

e-mail 
(sei.mg@trf1.jus.br) 

 
  
 

2 - Atendimentos prestados pelo NUASG , que deverão ser requeridos exclusivamente pelos meios 
anteriormente disponíveis, conforme abaixo: 
 

NATUREZA DO SERVIÇO A SER 
PRESTADO 

SISTEMA  A SER 
UTILIZADO 

MANUTENÇÃO PREDIAL 
Solicitação de reparos e serviços diversos  

SIATE 

ACESSO AOS PRÉDIOS  
Comunicação de entrada de servidor fora do 
horário de expediente  

e-mail 
nuasg.mg@trf1.jus.br 
sevit.mg@trf1.jus.br 

SERVIÇO DE TRANSPORTE 
Solicitação de transporte 

e-mail 
nuasg.mg@trf1.jus.br 
sevit.mg@trf1.jus.br 

COMUNICAÇÃO URGENTE DE 
SINISTROS 
Comunicação de problemas de pane elétrica 
e em elevadores, vazamentos de grande 
porte, demais ocorrências que exigem 
medidas urgentes e/ou emergenciais 

Telefone / e-mail 
3501-1376, 3501-

1375 
sevit.mg@trf1.jus.br 
seseg.mg@trf1.jus.br 
nuasg.mg@trf1.jus.br 
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Subseção Judiciária de Juiz de Fora 
 
PORTARIA/DISUB/JFA N 63. DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014 

 
ESCALA PLANTÃO JUDICIÁRIO 1º SEMESTRE DE 2015 
 
O juiz federal diretor da subseção judiciária de Juiz de Fora (art. 105 e 109 do Provimento 
COGER/TRF1ª Região 38/2009), em razão da conveniência em se definir, com antecedência, o 
plantão da Subseção Judiciária de Juiz de Fora – MG, que abrange a subseção judiciária de 
Muriaé, aprova a ESCALA DE PLANTÃO JUDICIÁRIO do 1º Semestre de 2015, conforme 
anexo. 
 
1 - O plantão se inicia às 18h01 do primeiro dia do período em que será cumprido até às 8h59 
do dia subsequente ao último dia do mesmo período. 
2 – As substituições são automáticas nas ausências e impedimento e devem ser previamente 
comunicadas pelos próprios titulares do plantão aos seus substitutos. 
3 – O plantão abrange os municípios das subseções judiciárias de Juiz de Fora, e Muriaé, nos 
finais de semana e feriados. 
4 – Os feitos submetidos ao plantão cuja petição for recebida até as 21h, exceto os de Habeas 
Corpus ou casos de iminente perecimento de direito, serão submetidos imediatamente ao 
magistrado de plantão, por intermédio do diretor de secretaria de plantão. Após este horário, 
deverão ser encaminhados ao diretor de secretaria de plantão no dia seguinte: a) a partir das 
7h, quando dia útil; b) a partir das 8h, aos sábados, domingos e feriados (Provimento COGER-
TRF1ª Região 39/2009, art. 111, IV). 
5 – Cópia desta Portaria deve ser remetida para o e-Mail funcional dos juízes, secretaria das 
Varas e subseções judiciárias abrangidas, atualizada a informação na página da internet e 
afixada nas entradas dos prédios. 
Remeter cópia desta Portaria para o e-Mail funcional dos juízes, secretarias das Varas e 
subseção judiciária de Muriaé, atualizar a informação na página da internet. 
 
Publicar, registrar e arquivar. 
 
Guilherme Fabiano Julien de Rezende 
Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Juiz de Fora 


