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PORTARIA N. 03 – GABJU 3ª VARA FEDERAL de 16 de fevereiro de 2011. 
  

O Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de Roraima, Juizado Especial Federal virtual, no uso de suas atribuições legais e 
administrativas: 
 

Considerando o aumento constante do número de processos previdenciários deste Juízo; 
Considerando que as partes da maioria dos processos previdenciários sob jurisdição desta 3ª Vara Federal litigam sob o pálio da justiça 

gratuita; 
Considerando o volume de perícias médicas designadas e a serem realizadas; 
Considerando a prioridade de tramitação conferida por lei à maioria dos feitos em tramitação; 
Considerando as dificuldades enfrentadas por este Juízo, de ordem prática, para nomeação de peritos médicos, gerando diminuição na 

marcha processual 
Considerando a ausência de local apropriado para realização das perícias no prédio desta Seção Judiciária de Roraima; 
Considerando o acordo firmado com o INSS, cedendo local e estrutura para realização das perícias deste Juízo;  
Considerando a possibilidade de marcação prévia de datas e horários para os médicos cadastrados, vinculados à pauta deste Juízo, 

precipuamente visando possibilitar a realização das perícias em prazo exíguo; 
Considerando a necessidade de se imprimir métodos racionais na realização dos exames periciais visando maior celeridade e qualidade 

dos serviços, supressão de atos meramente burocráticos e redução de custo; 
Considerando que os valores e honorários periciais arbitrados por este Juízo observam os limites previstos na Resolução 558/2007 do 

CJF e serão pagos nos termos do art. 12 da Lei n.º 10.259/2001; 
Considerando a necessidade de assegurar a breve fruição dos direitos pelas partes, que podem significar sua própria sobrevivência, 

porquanto se tratam de ações previdenciárias, com caráter eminentemente alimentar; 
Considerando os princípios da duração razoável do processo e celeridade processual, insculpidos no inciso LXXVIII do art. 5º da 

Constituição Federal, bem como os princípios norteadores do Processo Civil, do Juizado Especial Federal, em especial o art. 273 do CPC e o 
art. 4º da Lei N.  10.259/01, que versam sobre a concessão de tutela antecipada; 

Considerando a necessidade de padronizar o procedimento de realização das perícias: RESOLVE: 
 

1. Estabelecer regime de mutirão de perícias; 
2. Elaborar Portaria designando comissão a ser formada por 3 (três) servidores, com experiência, com auxílio de 1 (um) estagiário, para 

realização e fiscalização dos trabalhos inerentes ao regime estabelecido; 
3. Elaborar e implantar, mediante Portaria, os quesitos do Juízo visando à unificação do procedimento; 
4. Determinar o agendamento prévio de perícias, diariamente, mediante escala, utilizando-se a lista de peritos cadastrados nesta vara, no 

horário compreendido entre às 14:00 hs e 17:00 hs, com intervalos de 30 em 30 min.; 
5. Direcionar a marcação das perícias a serem realizadas na “Sala da Justiça Federal”, localizada na sede do INSS, conforme acordo 

firmado através da Portaria Conjunta JFRR-JEF/INSS/01/2011; 
6. Identificar, no sistema processual, os autos que farão parte do mutirão de perícias, nos processos em tramitação cujos objetos sejam 

concessão ou restabelecimento de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, pensão por morte decorrente de 
aposentadoria por invalidez, benefício assistencial para pessoa portadora de deficiência, após apreciação das condições da ação 
previdenciária, requisitos da petição inicial e pressupostos processuais; 

7. Determinar a Secretaria a intimação das partes autoras para comparecimento no local designado pela via mais expedita; 
8. Determinar a intimação dos peritos assistentes da parte ré pela via eletrônica disponível – “e-Cint”; 
9. Determinar que seja informado à parte autora que o seu não comparecimento à perícia, sem justificativa, acarretará a extinção do feito; 
10. Facultar a formulação de quesitos e a indicação de assistente técnico, no prazo de 10 (dez) dias, apresentando-os diretamente ao 

perito no momento da realização da perícia; 
11. Determinar aos peritos que os laudos deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias, caso não exista justificativa para dilação desse 

prazo; 

 1ª Vara       -       Helder Girão Barreto 
 
2ª Vara       -       Leandro Saon da Conceição Bianco 
 
3ª Vara       -       Regivano Fiorindo 
 
T. Recursal -       Regivano Fiorindo 
 

Helder Girão Barreto 
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12. Determinar, após a entrega dos laudos, com as vistas das partes, a conclusão imediata dos autos, para verificação dos requisitos 
ensejadores da possível concessão de pedido de tutela antecipada, se for o caso; 

13. Determinar, não havendo necessidade de esclarecimentos sobre a perícia, de forma prioritária, a solicitação de pagamento dos peritos 
envolvidos no presente mutirão; 

14. Determinar o pagamento dos peritos observando-se o teto máximo previsto na Resolução 558/2007 do CJF, em consonância com o 
disposto no art. 12 da Lei n.º 10.259/2001; 

15. Determinar, havendo proposta de acordo pela parte ré, após a citação, o imediato encaminhamento dos autos à parte autora para 
manifestação e posterior conclusão ao MM. Juiz Federal; 

16. Determinar a expedição de ofício aos órgãos de fiscalização profissional visando dar ciência da realização do mutirão, bem como 
ampliação do quadro de profissionais cadastrados nesse Juízo; 

17. Determinar, mensalmente, apresentação de relatório circunstanciado ao Magistrado pela comissão designada, com os números do 
mutirão bem como as informações pertinentes, visando aferição dos resultados; 

 
PORTARIA N. 04 – GABJU 3ª VARA FEDERAL de 16 de fevereiro de 2011.  
 

O Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de Roraima, JEF Virtual, no uso de suas atribuições legais e administrativas: 
Considerando o volume de perícias médicas designadas e a serem realizadas; 
Considerando que a 3ª Vara Federal, nos feitos cíveis, atua como Juizado Especial Federal Virtual; 
Considerando a necessidade de se imprimir métodos racionais na realização dos exames periciais visando maior celeridade e qualidade 

dos serviços, supressão de atos meramente burocráticos e redução de custo; 
Considerando os princípios da duração razoável do processo e celeridade processual, insculpidos no inciso LXXVIII do art. 5º da 

Constituição Federal; RESOLVE ESTABELECER: 
 

I – Na ausência de quesitos específicos formulados nos autos pelo Juiz da causa, será adotado o questionário em anexo em todos os 
processos encaminhados para realização de perícias médicas; 
 

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
QUESITOS DO JUÍZO 
 

O perito deve responder aos seguintes quesitos do Juízo, em relação ao pedido de concessão do benefício de auxílio-
doença/aposentadoria por invalidez e LOAS: 

 
1. A parte autora é portadora de alguma doença ou lesão? Descrever objetiva e minuciosamente, inclusive os sintomas e sequelas 

decorrentes; 
2. Em caso afirmativo, o seu estado atual de saúde a torna incapaz para o exercício de atividades profissionais remuneradas? Desde 

quando?  
3. Essa doença ou lesão é decorrente de acidente de trabalho ou é doença profissional ou doença do trabalho? 
4. Em razão de sua enfermidade, a parte autora necessita de permanentes cuidados médicos, de enfermagem ou de terceiros? 
5. A incapacidade da parte autora a impede também de praticar os atos da vida independente? 
6. Explicar adequadamente os limites da incapacidade, acaso existente, levando em consideração as peculiaridades biológicas, 

psicológicas e sociais da parte autora; 
7. Qual é (era) a profissão da parte autora? Quais as atividades que exerce (ia) no desempenho da profissão? O estado atual de saúde 

da parte autora a torna incapaz para o exercício desta atividade profissional (que habitualmente exercia)? Descrever objetiva e 
detalhadamente. 

8. As sequelas correspondem a qual grau de incapacidade (total ou parcial)? Temporária ou permanente? Essa incapacidade 
impossibilita a recuperação ou reabilitação da parte autora para o exercício de outra atividade? A reabilitação, no caso, é viável? O Sr. 
Perito deverá explicitar, objetiva e detalhadamente, os limites da incapacidade; 

9. Caso a parte autora esteja temporariamente incapacitada, qual seria a data limite para a reavaliação do benefício por incapacidade 
temporária? 

10. A incapacidade, se existente, é decorrente de alguma doença ou lesão ou do agravamento ou progressão destes?  
11. A doença da parte autora pode ser enquadrada como uma daquelas descritas no art. 151 da Lei n. 8213/91 (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 radiação)? Em caso afirmativo, qual delas? 

12. Pode o Sr. Perito informar, segundo os documentos dos autos e outros meios científicos de que disponha, a data do início da doença 
da parte autora? Em caso de incapacidade, pode ser esclarecida a data do início?  Quando começaram a aparecer os primeiros 
sintomas da doença? (Saliento que esta resposta é de fundamental importância para este processo). 

13. Queira o Sr. Perito acrescentar todas as informações que possam interessar sobre o estado de saúde da parte autora. 
 

 
PORTARIA N.05 – GABJU 3ª VARA FEDERAL de 22 de fevereiro de 2011. 
  

O Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de Roraima, Juizado Especial Federal virtual, no uso de suas atribuições legais e 
administrativas: 
 

Considerando as determinações contidas na PORTARIA/GABJU/03/2011 de 16/02/2011; 
Considerando as novas orientações para realização do procedimento de perícia judicial; 
Considerando o início dos trabalhos para realização do mutirão de perícias desta Vara; 
Considerando o volume de perícias médicas designadas e a serem realizadas; 
Considerando a necessidade de padronizar o procedimento de realização das perícias: RESOLVE: 
 
I. INSTITUIR comissão de trabalho visando à imediata implantação do Mutirão de Perícias na 3ª Vara, Juizado Especial Federal, na 

Seção Judiciária de Roraima/RR;  
II. DESIGNAR seguintes servidores e colaboradores para comporem a comissão: Dimas de Almeida Soares – Presidente; Renata Nari 
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Dantas dos Santos; Joaquim Mendes de Carvalho; Thairinny Melo de Araújo Almeida; 
III. ESTIPULAR o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento das determinações contidas na PORTARIA/GABJU/03/2011 de 16/02/2011; 
IV. DETERMINAR o encaminhamento, mensal, de relatório com os resultados alcançados com o Mutirão de Perícias, bem como as 

informações que se fizerem necessárias; 
V. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
PORTARIA N. 06 – GABJU 3ª VARA FEDERAL de 28 de fevereiro de 2011. 
  
O Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de Roraima, Juizado Especial Federal virtual, no uso de suas atribuições legais e 
administrativas: 
 

Considerando as orientações contidas nos Processos Administrativos de  n.ºs 2.942/2010 – TRF1 e 6.351/2010 TRF1, que tratam da 
programação do Juizado Especial Federal Itinerante de 2011 – SJ/RR em São Luis do Anauá/RR; 

Considerando o início dos trabalhos para realização do Juizado Especial Itinerante de 2011; 
Considerando a necessidade de se imprimir métodos racionais na realização dos Itinerantes visando maior celeridade e qualidade dos 

serviços, supressão de atos meramente burocráticos e redução de custos; 
Considerando a necessidade de assegurar a fruição dos direitos dos jurisdicionados a serem atendidos, que podem significar sua própria 

sobrevivência, porquanto se tratar de propiciar ações previdenciárias, com caráter eminentemente alimentar; 
Considerando a necessidade de se levar a prestação jurisdicional até as localidades mais carentes, haja vista a distância e a dificuldade 

de acesso na região; 
Considerando o volume de pessoas a serem atendidas na região de São Luiz do Anauá/RR; RESOLVE: 

 
1. Determinar os inícios dos trabalhos visando a realização do Juizado Especial Federal Itinerante de São Luis do Anauá – Roraima; 
2. Instituir comissão de trabalho visando à imediata implantação do procedimento em comento; 
3. Designar os seguintes servidores para comporem a comissão: Cézar Chaves Marçal da Cruz – Presidente; Richardson de Souza 

Pereira; Ronaldo Marcilio Santos; José de Queiroz Pereira Neto; 
4. Estabelecer o cronograma a ser cumprido inicialmente: 
a. – Visita inicial: 01 a 03 de março de 2011; 
b.  - Divulgação: 05 a 07 de abril de 2011; 
c. – Atermação: 16 a 20 de maio de 2011; 
5. Consignar que as audiências serão posteriormente definidas através de Portaria própria; 
6. Determinar o prévio agendamento dos contatos com as autoridades envolvidas com a realização do Itinerante, bem como a adoção 

das medidas cabíveis para implantação do procedimento, sempre, em consonância e obediência às normas e diretrizes estabelecidas pela 
Direção do foro da Seção Judiciária de Roraima e a Coordenação dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região, após análise e 
determinação prévia do Juiz Coodenador dos Juizados Especiais Federais desta Seccional, tanto na esfera judicial quanto na administrativa; 

7. Determinar, semanalmente, apresentação de relatório circunstanciado ao Magistrado pela comissão designada, com as diligência 
realizadas bem como as pendências a serem dirimidas, visando aferição, acompanhamento e determinações para exaurimento das metas 
traçadas; 

8. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
9. Dê-se ciência desta Portaria ao Exmo. Desembargador Federal Coordenador dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região; 
10. Dê-se ciência desta Portaria ao Exmo. Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de Roraima/RR; 

 
PORTARIA N. 07 – GABJU 3ª VARA FEDERAL de 10 de março de 2011. 
 

O Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de Roraima, JEF Virtual, no uso de suas atribuições legais e administrativas: 
Considerando o volume de estudos socioeconômicos designados e a serem realizados; 
Considerando a necessidade de se padronizar o procedimento dos estudos socioeconômicos a serem realizados pelo Juízo; 
Considerando que a 3ª Vara Federal, nos feitos cíveis, atua como Juizado Especial Federal Virtual; 
Considerando a necessidade de se imprimir métodos racionais na realização dos estudos socioeconômicos visando maior celeridade e 

qualidade dos serviços, bem como a supressão de atos meramente burocráticos e redução de custo; 
Considerando os princípios da duração razoável do processo e celeridade processual, insculpidos no inciso LXXVIII do art. 5º da 

Constituição Federal; RESOLVE ESTABELECER: 
 

I – Na ausência de quesitos para o estudo socioeconômico específicos formulados nos autos pelo Juiz da causa, será adotado o 
questionário em anexo em todos os processos encaminhados para realização; 

 
II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

QUESITOS DO JUÍZO – ESTUDO SOCIOECONÔMICO 
 
 

1. SITUAÇÃO PESSOAL: 
Nome:_______________________________________________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/____ Idade: _________ 
Estado Civil:_________________________ Naturalidade: _____________________ 
Escolaridade: _______________ Profissão: _________________________________ 
Endereço: ____________________________________________________________ 
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Cidade: ___________________________ Telefone: _____________ ( ) Próprio ( ) 
Favor/OBS____________________________________________________________ 
• Α parte autora realizou cursos profissionalizantes? Especificar: ________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
• Já exerceu atividade remunerada? Especificar: ______________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
• Teve a CTPS assinada? ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
2. SITUAÇÃO FAMILIAR: 
• Relacionar quais pessoas residem com a parte autora, bem como o grau de 
parentesco, a idade, atividade e renda de cada um. 
NOME/PARENTESCO/IDADE/ATIVIDADE RENDA: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
• A atividade remunerada habitual é formal (carteira assinada) ou é exercida a outros 
títulos 
(“bicos”, trabalho esporádico ou trabalho artesanal, etc.)?_______________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
• Existem documentos que comprovem a condição de trabalho ou desemprego dos 
familiares? (anexar cópia, principalmente da CTPS)___________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
• Se for o caso, há quanto tempo os familiares estão desempregados? _____________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
• Algum dos integrantes do grupo familiar recebe benefício previdenciário ou 
assistencial? Qual?______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
3. CONDIÇÕES DE MORADIA: 
• CASA: ( ) Própria ( ) Alugada ( ) Cedida ( ) Outros:__________________________ 
• TIPO DE CONSTRUÇÃO:( ) Alvenaria ( ) Madeira ( ) Outros: ________________ 
• NÚMERO DE CÔMODOS _____________________________________________ 
• ESTADO DE CONSERVAÇÃO:________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
• SANEAMENTO BÁSICO: ( ) Água ( ) Luz( ) Esgoto ( ) Rua Pavimentada 
Observações:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 
 
4. SAÚDE DA FAMÍLIA: 
• Existem pessoas doentes na família?______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
• Quais são elas?_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
• Qual a doença que acomete a cada? uma?__________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
• Quais são os medicamentos usados?______________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
• Como são obtidos?____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
5. DESPESAS: 
• Quais os gastos com moradia, água e luz?__________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
• Quais os gastos com tratamento médico, consultas, exames, medicamentos? 
Especificar, se for o caso, os gastos de cada familiar.___________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
• Quais os gastos com alimentação e transporte? ______________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
6. Outros esclarecimentos que julgar necessários:___________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
Local e data: __________________________________________________________ 
 
 
Assistente Social: ______________________________________________________ 

 
 
 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 

 
 
 
PORTARIA N. 08 – GABJU 3ª VARA FEDERAL  de 11 de março de 2011. 
 
O Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de Roraima, JEF Virtual, no uso de suas atribuições legais e administrativas: 
 

Considerando o disposto no art. 41, XVII, da Lei N.  5.010, de 30.05.1966; 
Considerando que a 3ª Vara Federal, nos feitos cíveis, atua como Juizado Especial Federal Virtual; 
Considerando a participação do Juiz Federal e do Juiz Federal Substituto da 3ª Vara nos Plantões, conforme escala estabelecida pela 

Direção do Foro desta Seção Judiciária 
Considerando a necessidade de possibilitar aos jurisdicionados acesso à Justiça Federal nos fins de semana, dias feriados e fora do 

expediente normal forense; 
Considerando a matéria a ser apreciada, em regime de plantão, em casos de urgência, destinados a evitar perecimento de direito, 

assegurar a liberdade de locomoção ou garantir a aplicação da lei penal, além de outros; 
Considerando o disposto no art. 106 do Provimento Geral Corregedoria-Geral da Justiça Federal da Primeira Região; 
Considerando a necessidade de se imprimir métodos racionais na realização dos atos praticados visando maior celeridade e qualidade 

dos serviços, bem como a supressão de atos meramente burocráticos e redução de custo; 
Considerando os princípios da duração razoável do processo e celeridade processual, insculpidos no inciso LXXVIII do art. 5º da 

Constituição Federal; RESOLVE: 
 
Determinar ao servidor indicado para realização dos trabalhos no Plantão Judiciário  que, independentemente de despacho do Juiz 

Plantonista, proceda da seguinte forma: 
 

I - Dar vista às partes e /ou ao MPF, conforme o caso, nas seguintes situações: 
1. À parte adversa, sobre documentos novos juntados, no regime de plantão; 
2. Sobre as certidões negativas dos Senhores Oficiais de Justiça a respeito da não localização das partes, precipuamente nos casos 

dos processos criminais; 
3. Sobre procedimentos criminais cautelares, bem como pedidos de relaxamento ou revogação de prisão; 
 

II - Intimar interessados para ciência de resposta de ofícios expedidos; 
 
III – Diligenciar junto à CEMAN – Oficial de Justiça Plantonista -, para cobrança de mandados e expedientes não cumpridos; 
 
IV - Fazer carga dos autos quando não houver prazo expressamente aberto para qualquer das partes, respeitadas as cautelas  
necessárias; 
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IV - Intimar a parte contrária para que se manifeste, no respectivo prazo processual, a respeito de interposição de recurso; 
 
V - Intimar as partes para que se manifestem, no prazo legal, sobre o pedido de terceiro que queira ingressar nos autos; 
 
VI - Intimar a parte para apresentar cópia da petição ou documento, ou para pagamento das custas ou despesas de diligência necessárias 

à efetivação do ato judicial; 
 
VII – Encaminhar à livre distribuição os procedimentos recebidos no Plantão Judiciário, se for o caso; 

Portarias assinadas pelo Juiz Federal da 3ª VARA FEDERAL – Regivano Fiorindo. 
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