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DIRETORIA DO FORO 
 
 
 
PORTARIAS EMITIDAS PELO MM. JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MINAS GERAIS, DR. GUILHERME MENDONÇA DOEHLER: 

 

 
PORTARIA N.20/479 –DIREF, de 22/4/14 
LOTAR Raquel Simões Dias, Técnico Judiciário, na Seção de Bem-Estar Social/NUCRE, a partir de 
15/4/14, data de seu exercício nesta Seccional. 
 
 
PORTARIA N.20/480-DIREF, de 22/4/14 
EFETUAR as seguintes alterações no âmbito da 28ª Vara Federal, a partir da data de publicação desta, 
nos termos do Ofício nº 55/14: 
 
I – DISPENSAR: 
1-Marcelo Luiz Pereira, Técnico Judiciário, da função comissionada de Oficial de Gabinete (FC-05) do Juiz 
Federal; 
2-Rosana Cristina da Silva Maciel Osório, Analista Judiciário, da função comissionada de Assessor 
Adjunto V (FC-05)/ Serviço de Atividades Destacadas; 
3-Samira Henriques Haddad, Técnico Judiciário, da função comissionada de Assistente Adjunto II (FC-
02)/ Serviço de Atividades Destacadas; 
 
II- DESIGNAR: 
1-Rosana Cristina da Silva Maciel Osório para exercer a função comissionada de Oficial de Gabinete (FC-
05) do Juiz Federal; 
2-Samira Henriques Haddad para exercer a função comissionada de Assessor Adjunto V (FC-05)/ Serviço 
de Atividades Destacadas. 
 
 
PORTARIA N.20/481-DIREF, de 22/4/14 
DISPENSAR Ubirajara Rodrigues Silva Júnior, Técnico Judiciário, da função comissionada de Supervisor 
(FC-05) da Seção de Suporte Administrativo da Vara Única da Subseção Judiciária de Ponte Nova, a 
partir de 15/4/14. 
 
 
PORTARIA N.20/482-DIREF, de 22/4/14 
DESIGNAR Paulo Roberto Dias, Técnico Judiciário, para substituir, em caráter excepcional, no período de 
10 a 11/4/14, a função comissionada de Supervisor (FC-05) da Seção de Suporte Administrativo da 1ª 
Vara da Subseção Judiciária de Governador Valadares, tendo em vista viagem a serviço do titular, 
Wallace Marques Coelho. 
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PORTARIA N.20/483-DIREF, de 22/4/14 
DESIGNAR Sérgio Flávio Bracarense, Técnico Judiciário, para substituir, em caráter excepcional, no 
período de 22/4 a 2/5/14, o cargo em comissão de Diretor (CJ-03) de Secretaria da 29ª Vara Federal, 
tendo em vista licença gestante da titular, Fernanda Antunes de Figueiredo Gonçalves e impedimento da 
substituta automática. 
 
 
PORTARIA N.20/484-DIREF, de 22/4/14 
I-DESIGNAR Maria Helena Medeiros de Moraes, Técnico Judiciário para substituir, em caráter 
excepcional, no dia 7/4/14, a função comissionada de Oficial de Gabinete (FC-05) do Juiz Federal,  tendo 
em vista licença médica do titular, Ricardo Mendes Gabriel da Silva e no dia 8/4/14, a função 
comissionada de Supervisor (FC-05) da Seção de Protocolo e Informações Processuais da 23ª Vara 
Federal, tendo em vista férias do titular, Alessandro Hani Reis; 
  
II-RETIFICAR a Portaria 20/452, de 10/4/14, publicada na mesma data, referente à substituição de 
Marta Bamberg: 
 
Onde se lê: no período de 7 a 16/4/14; 
Leia-se: no dia 7/4 e no período de 9 a 16/4/14.  
 
 
PORTARIA N.20/485-DIREF, de 22/4/14 
DESIGNAR Édina Zulmira dos Santos, Técnico Judiciário, para substituir, em caráter excepcional, no 
período de 22/4 a 1/5/14, a função comissionada de Supervisor (FC-05) da Seção de Protocolo e 
Suporte Judicial da Subseção Judiciária de Unaí, tendo em vista férias do titular, Diego Barbosa 
Mendonça. 
 

 
 
PROCESSO DELEGADO À DIRETORA DO NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME 
PORTARIA/DIREF/Nº 10/74 PUBLICADA EM 01/06/2012: 
 
 
2.043/2014-JFMG 
Inter: MARCUS VINICIUS DE MEDEIROS BOREM 
Assunto: Auxilio transporte 
Despacho: Indefiro a concessão do auxílio transporte ao servidor supracitado, nos termos do art. 5, § 2º. da 
Resolução 4/2008 do Conselho de Justiça Federal.  
09/04/2014 
 
 
 
Subseção Judiciária de Contagem 
 
 
PORTARIA N.º 09 /2014-DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CONTAGEM 
 
A DOUTORA CRISTIANE MIRANDA BOTELHO, JUÍZA FEDERAL DIRETORA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade de  implementar o Programa 
de Coleta Seletiva Solidária na Subseção Judiciária, em atendimento à Portaria n. 10/118-DIREF, DE  22 
de agosto de 2011,  
 
RESOLVE: 
 
I – Constituir a comissão formada pela Juíza Federal Doutora Cristiane Miranda Botelho e pelos 
servidores Cláudia Maria Starling Lopes, Aline Santos Caldeira e Max Ronald de Oliveira para, sob a 
presidência da Juíza Federal Doutora Cristiane Miranda Botelho, procederem à realização de processo de 
habilitação de associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis aptas a realizar a coleta 
seletiva dos resíduos produzidos por esta Subseção Judiciária. 
 
II – Designar a servidora  Cláudia Maria Starling Lopes  para secretariar os trabalhos da comissão; 
 
III – Designar a servidora, Gisele Boy Bicalho Rossi, Técnica Judiciária – Área Administrativa,  para atuar 
na área de apoio à comissão e, nos afastamentos e impedimentos dos servidores acima mencionados, 
atuar  como substituta.  
 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
Contagem, 10  de abril   de 2014.  
 
CRISTIANE MIRANDA BOTELHO  
Juíza Federal Diretora da Subseção de Contagem  
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EDITAL DE INSPEÇÃO 
 
A Juíza Federal, Dra. Cristiane Miranda Botelho, Juíza Federal titular da 2ª Vara da Subseção Judiciária 
de Contagem, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 13, III, da Lei n. 
5.010/66, e no artigo 114 e ss. do Provimento COGER n. 038/2009, do Eg. Tribunal Regional Federal da 
1ª Região, 
 
FAZ SABER, para fins de direito, a todos os interessados, principalmente aos Advogados, Defensores 
Públicos e Procuradores que militam nesta Subseção Judiciária, que, de acordo com os fundamentos 
legais acima apontados, foi designado o período de 12 a 16 de maio do ano corrente, para a realização 
da INSPEÇÃO ORDINÁRIA nos serviços da Secretaria da 2ª Vara, cujos trabalhos terão início às 
13h30min do dia 12 e término às 18h do dia 16.05.20014.  
 
Nesse período estarão suspensos todos os prazos, sem prejuízo da apreciação dos pedidos de medidas 
urgentes, para evitar o perecimento de direito e deverão ser retornados à Secretaria todos os processos 
que serão inspecionados. São excluídos da inspeção os processos: I – movimentados pelos magistrados 
(despachos, decisões, audiências e sentenças) e pelo Diretor de Secretaria (atos ordinatórios) nos 
últimos 60 (sessenta) dias; II – sobrestados ou suspensos nas hipóteses previstas em lei; III - 
apensados e arquivados, com ou sem baixa; IV – dentro do período de publicação de sentença ou para 
interposição de recurso, apresentação de contra-razões ou remessa para o Tribunal; V – distribuídos 
dentro da última semana anterior aos trabalhos da inspeção; VI – que estejam fora da secretaria com 
carga dentro do prazo, hipótese em que este não se suspenderá; VII – com audiência designada; e VIII 
– aguardando pagamento de precatório (Provimento COGER 38/2009, art. 122, § 1º). São convidados 
para acompanhamento da inspeção o Ministério Público Federal, a Advocacia Geral da União, a 
Defensoria Pública da União e a Ordem dos Advogados do Brasil, sendo facultado às partes 
apresentarem as reclamações que entenderem cabíveis (Prov. COGER 38/09, art. 117, parág. único).  
 
 
Contagem, 22 de abril 2014. Eu, ____________ Edson Pereira Ramos, Diretor de Secretaria, o lavrei. 
 
CRISTIANE MIRANDA BOTELHO 
Juíza Federal da 2ª Vara 
 
 
 
EDITAL DE HABILITAÇÃO  002/2014 
A Subseção Judiciária de Contagem, por intermédio da Seção de Suporte Administrativo e Operacional - 
SESAP, comunica que realizará procedimento de Habilitação de Associações e Cooperativas de catadores 
de material reciclável consoante Portaria nº 10/118 – DIREF de 22/08/2011. 
 
1 – OBJETO 
Selecionar associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis aptas a realizar a coleta 
seletiva dos resíduos produzidos pela Subseção Judiciária de Contagem, mediante assinatura de termo 
de compromisso próprio. 
 
2 – REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO 
2.1- Estarão habilitadas a coletar os resíduos recicláveis descartados no âmbito da Subseção Judiciária 
de Contagem as associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis que  atenderem aos 
seguintes requisitos: 
2.1.1 - Estar formal e exclusivamente constituída por catadores de materiais recicláveis que tenham a 
catação como única fonte de renda, mediante comprovação por estatuto ou contrato social; 
2.1.2 - Não possuir fins lucrativos, mediante comprovação por estatuto ou contrato social; 
2.1.3 - Possuir infra-estrutura para realizar a triagem e a classificação dos resíduos recicláveis 
descartados, mediante comprovação por declaração expressa; 
2.1.4 - Apresentar o sistema de rateio entre os associados e cooperados, mediante comprovação por 
declaração expressa; 
2.1.5 – Apresentar documento de parceria firmado com empresa que comprove capacidade técnica para 
o reaproveitamento dos resíduos sólidos reversos em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos. 
2.1.6 – Apresentar declaração de que dará aos resíduos sólidos reversos a destinação final 
ambientalmente adequada sempre que se tornar impossível, por qualquer motivo, seu 
reaproveitamento.  
 
3 -DA HABILITAÇÃO  
3.1 - Estarão habilitadas a coletar os resíduos sólidos reversos descartados no âmbito da Subseção 
Judiciária de Contagem as associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis que 
atenderem aos requisitos estipulados no item 2.1 e as sociedades de utilidade pública sem fins lucrativos 
que atenderem aos requisitos dos itens  2.1.5 E 2.1.6,  bem como aos seguintes requisitos:  
3.1.1 -Comprovar sua condição de sociedade de utilidade pública; 
3.1.2 -Não possuir fins lucrativos. 
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4 – REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
4.1 - Os atos formais realizados em nome das associações e cooperativas interessadas deverão ser 
praticados por representante legal que, devidamente credenciado, será o único admitido a intervir nas 
fases do procedimento de Habilitação e a responder pelos atos e efeitos previstos neste Edital; 
4.2 -Para credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos; 
I – documento oficial de identidade (original); 
II – procuração que, na forma da lei, comprove a outorga de poderes ( se necessário), com firma 
reconhecida e original ou cópia autenticada do ato constitutivo, contrato ou estatuto social. 
4.3 - O representante da associação/entidade deverá entregar seus documentos de credenciamento 
juntamente com os documentos de Habilitação, conforme item 5 deste Edital; 
4.4 - Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 
associação/entidade. 
 
5 – ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
5.1 - LOCAL: Os documentos de habilitação e credenciamento constantes dos subitens 2.1 e 4.2 deverão 
ser destinados à Seção de Suporte Administrativo e Operacional – SESAP e protocolizados na própria 
unidade, localizada à Rua José Faria da Rocha, nº 5021 – Eldorado / Contagem – MG, CEP: 32310-210; 
5.2 - PRAZO: a entrega dos documentos de habilitação deverá ocorrer no período de 23/04/2014 a 
05/05/2014, podendo ser prorrogada a critério da Administração. 
5.3 – HORÁRIO: das 14:00 às 17:00;  
5.4 – FORMA: Os documentos de habilitação exigidos neste Edital poderão ser entregues em original ou 
por qualquer processo de cópia, desde que perfeitamente legíveis; 
5.4.1 - Quando os documentos forem entregues em fotocópia, sem autenticação passada por cartório 
competente, a associação ou cooperativa deverá apresentar os originais, até a data estabelecida no 
subitem 4.2, à Seção de Suporte Administrativo e Operacional – SESAP, que os autenticará, se for o 
caso. 
 
6 – JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
6.1 - Os documentos de habilitação apresentados pelas associações e cooperativas serão analisados e 
julgados pela Seção de Suporte Administrativo e Operacional – SESAP, nos dias  07, 08 e 09/05/2014; 
6.2 - O resultado final do julgamento dos documentos de habilitação será divulgado nos quadros de 
avisos e na pagina da internet da Seção Judiciária de Minas Gerais no dia 12/05/2014; 
6.2.1 – Caso ocorra habilitação de mais de uma associação ou cooperativa ou sociedades de utilidade 
pública sem fins lucrativos, a Subseção Judiciária de Contagem realizará sorteio de até quatro 
classificadas. Observando, no entanto, que serão firmados Termos de Compromisso apenas com as 
classificadas em 1º e 2º lugares, para um período de seis meses cada uma, com possibilidade de 
prorrogação por igual período. As duas classificadas em seqüência  serão convocadas somente no  caso 
de inadimplemento de uma ou das duas primeiras colocadas; 
6.2.2 - O sorteio será realizado no dia 13/05/2014 às 15 horas, no prédio da Subseção Judiciária de 
Contagem, Av. José Faria da Rocha, 5021, Bairro Eldorado; 
6.3 - Será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de recurso administrativo 
contra o resultado do presente procedimento de Habilitação. 
6.4 - Encerrado o prazo de recurso, a Comissão decidirá motivadamente, no prazo máximo de 1 (um) 
dia útil, acerca dos recursos interpostos, divulgando o resultado final na mesma data. 
 
7 – DO TERMO DE COMPROMISSO 
7.1- As associações/entidades sorteadas deverão assinar Termo de Compromisso nos moldes dos 
Anexos I e II da Portaria 10/118-DIREF, de 10/08/2011, disponível no sítio do Tribunal, Seção Judiciária 
de Minas Gerais, entre os dias 22 e 26/05/2014. 
7.2-O não atendimento do prazo para assinatura do Termo de Compromisso implicará em desabilitação. 
7.3- Somente serão firmados Termos de Compromisso entre a Subseção Judiciária e as 
associações/entidades classificadas em 1º e 2º lugares, nos termos do subitem 6.2.1. 
7.4- Concluído o prazo firmado no Termo de Compromisso pela última associação/entidade sorteadas, 
deverá ser efetuado novo processo de habilitação, sorteio e assinatura de Termo de Compromisso. 
 
8 – COLETA 
8.1 - Cada uma das associações/cooperativas/sociedades de utilidade pública sem fins lucrativos 
habilitadas realizará a coleta por um período consecutivo de 06 (seis) meses, obedecida a ordem do 
sorteio, quando cabível, podendo ser prorrogado por igual período. 
8.1.1 – Caso ocorra habilitação de apenas uma associação/entidade, o prazo estipulado no item 8.1, 
poderá ser prorrogado automaticamente. A falta de interesse na prorrogação deverá ser comunicada à 
outra  parte com antecedência de 15 dias. 
8.2 -A coleta deverá ser realizada nos dias e horários definidos pela Seção de Suporte Administrativo e 
Operacional – SESAP. 
8.3 - Antes do término da vigência do Termo de Compromisso da última associação/entidade habilitada 
será aberto um novo processo de habilitação. 
 
9 – FUNDAMENTO LEGAL 
9.1 - Portaria nº 10/118 – DIREF de 22 de agosto de 2011 que institui o Programa de Coleta Seletiva 
Solidária no âmbito Justiça Federal de 1º Grau em Minas Gerais. 
 
10 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1 - A presente Habilitação não importa necessariamente em obrigatoriedade de assinatura do Termo 
de Compromisso, podendo a Subseção Judiciária de Contagem  revogá-la, no todo ou em parte, por 
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razões de interesse público, derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado para conhecimento dos 
participantes. A Subseção poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento dos 
documentos de habilitação e/ou da divulgação do resultado do julgamento; 
10.2 - A participação das associações e cooperativas e sociedades de utilidade pública sem fins 
lucrativos neste processo de habilitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital; 
10.3 - Quaisquer informações adicionais poderão ser obtidas por meio da Seção de Suporte 
Administrativo e Operacional – SESAP, localizada à Rua José Faria da Rocha, nº 5021 – Eldorado / 
Contagem – MG, CEP: 32310-210, ou pelos telefones 3268-6303, 3268-6302 e 32686301 (FAX); 
10.4 -A celebração de Termo de Compromisso não acarretará qualquer vínculo empregatício entre a 
Subseção Judiciária de Contagem associação/entidade. 
 
11 – ANEXOS DESTE EDITAL 
Termo de Compromisso e Declaração 
 
Contagem/MG, 10  abril de 2014 
 
Cristiane Miranda Botelho 
Juíza Federal Diretora da Subseção Judiciária de Contagem 
 
 
 
Subseção Judiciária de Montes Claros 
 
 
PORTARIA N. 01, DE 9 DE ABRIL DE 2014. 
Convoca os servidores da 3ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Montes Claros para auxiliar na 
execução dos serviços da inspeção anual de 2014. 
 
O Juiz Federal da 3ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Montes Claros, no uso de suas atribuições 
legais, 
CONSIDERANDO a INSPEÇÃO ANUAL a ser realizada neste Juízo de 12 a 16 de maio de 2014, nos 
termos do art. 13, III e VIII da Lei 5.010/66, e atendendo ao art. 120 do Provimento 38, de 12-6-2009, 
da Corregedoria-Geral do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
 
RESOLVE: 
 
Convocar os servidores da 3ª Vara Federal, para auxiliar na execução dos serviços da inspeção anual de 
2014: Maria Elvira Batista Bahia, Carlos Leonardo Cangussu; Deusmênia Rodrigues de Oliveira Reis; 
Dwendell Chaves Freitas; Flavia Lopes Guedes Magalhães; Iraildes Santos Lima; Joao Ricardo Augusto 
de Lima; Jullyano Baquil de Sousa; Leonardo Viana Edilmar da Cruz; Marluce Silva Rocha; Marlyne 
Ramires Mendes; Mônica Furbino Dias Bicalho; Nicomedes Pereira do Nascimento Junior; Raquel Barbosa 
Francisco de Souza; Rômulo Xavier Pereira; Ubirajara Pereira Coelho. 
 
Publique-se. Cumpra-se 
 
Montes Claros, 09 de abril de 2014. 
 
Wilson Medeiros Pereira 
Juiz Federal 

 
 
 
EDITAL DE INSPEÇÃO 
 
O MM. Juiz Federal da 3ª Vara da Subseção Judiciária de Montes Claros, Dr. WILSON MEDEIROS 
PEREIRA, considerando o disposto no artigo 13, inciso III, IV e VIII, da Lei n. 5.010/66 e no Capítulo 
VIII do Provimento/COGER n. 38/2009 da Corregedoria Geral do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 
com as alterações do Provimento/COGER n. 108, de 31 de janeiro de 2014, bem como nos artigos 18 a 
24 da Resolução n. 496, de 13 de fevereiro de 2006, do Conselho da Justiça Federal. 

FAZ SABER: 

I. Ao Ministério Público Federal, à Ordem dos Advogados do Brasil, à Advocacia Geral da União - AGU, à 
Defensoria Pública da União, e a todos quantos este edital virem ou tiverem conhecimento, que 
inspecionará os processos e os serviços a cargo da secretaria da 3ª Vara e seu Juizado Federal Adjunto, 
situados na Av. Deputado Esteves Rodrigues, 852, 1º andar, Centro, Montes Claros/MG, no período de 
12 a 16 DE MAIO DE 2014, com início previsto para 9h do dia 12 de maio e término às 19 h do dia 16 de 
maio de 2014. 

II. As atividades serão realizadas diariamente no horário de 9h às 19h. 
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III. Serão objeto da inspeção os processos em tramitação na vara; móveis, utensílios, equipamentos, 
maquinário e veículos que lhe são afetos; livros e pastas de uso obrigatório pela secretaria, e aqueles 
utilizados facultativamente, a atividade desenvolvida pelos seus servidores, bem como as demais 
providências inerentes aos trabalhos da Vara. 

III. Conforme previsto pelo art. 122 do Provimento Geral Consolidado, não serão inspecionados os 
processos: 

a) movimentados pelos juízes (despachos, decisões, audiências, inspeções ou sentenças) e pelo diretor 
de secretaria1 nos últimos 60 (sessenta) dias, desde que sejam inspecionados no mínimo de 500 
(quinhentos) processos das diversas classes em tramitação na Vara. 

b) as execuções fiscais com carga para o exequente há menos de 90 (noventa) dias, tomando-se como 
referência a data de início dos trabalhos; 

c) sobrestados ou suspensos nos termos dos arts. 40 da Lei n. 6.830/80 e 265 e 791 do Código de 
Processo Civil, e nas demais hipóteses previstas em lei; 

d) apensados, suspensos e arquivados, com ou sem baixa; 

e) dentro do período de publicação de sentença ou para interposição de recurso, apresentação de 
contrarrazões ou remessa para o Tribunal; 

f) distribuídos desde a última semana anterior aos trabalhos; 

g) que estejam fora da secretaria com carga dentro do prazo, hipótese em que este não se suspenderá; 

h) com audiência designada; 

i) aguardando pagamento de precatório. 

IV. Serão inspecionados, ainda, todas as ações civis públicas, populares, mandados de segurança 
coletivos, ações de improbidade administrativa, ações relacionadas a interesses metaindividuais e 
processos criminais com réus presos que tramitam na vara. 

V. Nos termos dos artigos 116 e 119 do Provimento n. 38/2009, da Corregedoria Geral do TRF1, a partir 
do dia 05 de maio de 2014, quinto dia útil anterior ao início dos trabalhos, e durante a inspeção, os 
autos que serão inspecionados NÃO PODERÃO ser retirados em carga, devendo a Diretora de Secretaria 
providenciar o retorno dos que se acharem com carga, com prazo excedido, inclusive com o Ministério 
Público Federal, ou em cumprimento de diligência, independentemente de sua natureza, resguardada, 
em qualquer hipótese, a restituição de prazo. 

VI. No período previsto no item V e durante o período de realização da inspeção ordinária, de 
12/05/2014 a 16/05/2014, serão suspensos os prazos processuais, salvo em relação aos processos 
retirados em carga e com prazo em curso. Os prazos que porventura se iniciarem nesse período 
recomeçarão a correr a partir do dia 19/05/2014, inclusive. A suspensão será certificada nos autos. 

VII. Fica determinada a devolução dos autos retirados em carga, que estejam com prazo vencido para 
manifestação, até o dia 09/05/2014, último dia útil anterior ao início da inspeção. 

VIII. A marcação das audiências não será suspensa. 

IX. Durante a inspeção não haverá expediente externo, ressalvando-se os casos em que possa haver 
perecimento de direito, ficando garantida às partes e procuradores a apresentação de reclamações que 
entenderem cabíveis junto à Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região. 

X. No decorrer da inspeção ordinária não ocorrerá interrupção da distribuição. 

XI. Ficam convidados os representantes do Ministério Público Federal, da Advocacia Geral da União – 
AGU, da Defensoria Pública da União e da Ordem dos Advogados do Brasil – 11ª Subseção Montes 
Claros/MG para que acompanhem a instalação, o desenvolvimento e o encerramento dos trabalhos. 

XII. Ficam convocados todos os servidores da 3ª Vara para auxiliarem nos trabalhos, sendo vedada a 
fruição de férias no período. 
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Expedido nesta cidade de Montes Claros, em 9 de abril de 2014. Eu, ______ Maria Elvira Batista Bahia, 
Diretora de Secretaria da 3ª Vara, subscrevo. 

Publicar e afixar. 

WILSON MEDEIROS PEREIRA 
Juiz Federal 
 

 

 
Subseção Judiciária de Pouso Alegre 
 
 
PORTARIA N. 10/2014 
O Juiz Federal Francisco de Assis Garcês Castro Junior, Diretor da Subseção Judiciária de Pouso Alegre, 
considerando a necessidade de lotação dos servidores, no uso de suas atribuições que lhe conferem a 
Lei 5.010/66, bem como o Provimento nº 38/2009 da Corregedoria-Geral da Justiça Federal e a 
Resolução nº 79, do Conselho da Justiça Federal; 
 
RESOLVE: 
 
Lotar o servidor DANIELA CRISTINA XAVIER MARQUES no Gabinete do Juiz Substituto da 2ª Vara da 
Subseção Judiciária de Pouso Alegre e fixar o dia 24 de março de 2014 como a data de início de seu 
exercício nesta Seccional. 
 
Publicar. Registrar. Cumprir. 
 
Pouso Alegre, 24 de março de 2014. 
 
Francisco de Assis Garcês Castro Junior 
Juiz Federal 
Diretor da Subseção Judiciária 
 
 
PORTARIA N. 15/2014 
O Juiz Federal Francisco de Assis Garcês Castro Junior, Diretor da Subseção Judiciária de Pouso Alegre, 
considerando a necessidade de acesso à Justiça Federal em casos de urgência, para evitar perecimento 
de direito, assegurar a liberdade de locomoção ou garantir a aplicação da lei penal; a teor do Provimento 
nº. 97 da Corregedoria Geral do TRF 1ª Região: 
 
RESOLVE: 
 
Organizar a escala de plantão desta Subseção Judiciária, para o período de 01 a 31/5/2014, respeitadas 
as regras constantes no Provimento-Geral, da seguinte forma: 
 
De 01 a 11/5: Juiz Federal Francisco de Assis Garcês Castro Junior 
Servidores: Delmar Carneiro Pessoa Júnior e Marco Aurélio Bringhenti Lascosqui 
 
De 12 a 21/5: Juíza Federal Substituta Andréa de Araújo Peixoto 
Servidores: Sirta Caseca de Miranda e Gustavo Cesar Faria 
 
De 22 a 31/5 : Juiz Federal Márcio José de Aguiar Barbosa 
Servidores: Sirta Caseca de Miranda Lopes e Dalva Carvalho Borges 
 
Tel.: 8415-2790 
 
Oficiais de Justiça: de 01 a 15/5: Ednilce Cleucy Camili Cogo 
                         de 16 a 31/5: Silvania Corrêa de Paula 
 
Publique-se. Cumpra-se. 
 
Pouso Alegre, 15/4/2014. 
 
Francisco de Assis Garcês Castro Junior 
Juiz Federal  
Diretor da Subseção Judiciária de Pouso Alegre 
 
 


