
 
 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS 

 

Boletim de Serviço Nº 199/2014 
 

Instituído pela Portaria nº 10-87 de 06 de agosto de 2007 
 
 

Juiz Federal Diretor do Foro: Dr. Miguel Angelo de Alvarenga Lopes 
Juíza Federal Vice-Diretora do Foro: Dra. Simone dos Santos Lemos Fernandes 

Diretor da Secretaria Administrativa: Dr. Arnaldo Silva Mendes 
 

Belo Horizonte, 24 de Outubro de 2014. 
 

DIRETORIA DO FORO 
 
 
 
Subseção Judiciária de Governador Valadares 
 
 
PORTARIAS BAIXADAS PELO MM. JUIZ FEDERAL, DIRETOR DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
GOVERNADOR VALADARES, DR. WESLEY WADIM PASSOS FERREIRA DE SOUZA.  
 
 
PORTARIA DISUB/GVS N.22/2014, de 24/10/2014 
O Diretor da Subseção Judiciária de Governador Valadares, Juiz Federal WESLEY WADIM PASSOS 
FERREIRA DE SOUZA,  
 
CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução CJF n. 79/2009 e na Resolução TRF/1ª Região n. 13/1998; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de verificação e controle de todo o material existente no almoxarifado 
desta Subseção Judiciária; 
 
CONSIDERANDO o interesse da Administração; 
 
RESOLVE: 
 
1 – INSTITUIR Comissão, no âmbito da Subseção Judiciária de Governador Valadares, para conduzir os 
trabalhos pertinentes à elaboração do inventário do almoxarifado desta Subseção;  
 
2 – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para, sob a Presidência do primeiro, comporem a 
referida comissão:  
- Jovelino de Moraes Sarmento - MG1010408; 
- Izaura Lima Silva – MG1010530; 
- Laudeci Aguiar do Nascimento – Prestador de Serviço. 
 
3 - O prazo para a conclusão dos trabalhos com relatório é de 30(trinta) dias; 
 
 
PORTARIA DISUB/GVS N.23/2014, de 24/10/2014 
O Diretor da Subseção Judiciária de Governador Valadares, Juiz Federal WESLEY WADIM PASSOS 
FERREIRA DE SOUZA,  
 
CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução CJF n. 79/2009 e na Resolução TRF/1ª Região n. 13/1998; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de verificação e controle de todo o material e equipamentos existentes 
na Central de Processamento de Dados desta Subseção Judiciária; 
 
CONSIDERANDO o interesse da Administração; 
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RESOLVE: 
 
1 – INSTITUIR Comissão, no âmbito da Subseção Judiciária de Governador Valadares, para conduzir os 
trabalhos pertinentes à elaboração do inventário do CPD desta Subseção;  
 
 
2 – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para, sob a Presidência do primeiro, comporem a 
referida comissão:  
- Izaura Gonçalves de lima Silva - MG1010530; 
- Guilherme Augusto Duarte Silva – MG10047ps; 
- Laudeci Aguiar do Nascimento – Prestador de Serviço. 
 
3 - O prazo para a conclusão dos trabalhos com relatório é de 30(trinta) dias; 
 
 
 
Subseção Judiciária de Muriaé 
 
 
EDITAL N. 01/2014 
PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS - CURSOS DE DIREITO E ADMINISTRAÇÃO 
 
O JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA, DIRETOR DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MURIAÉ, no 
uso das atribuições que lhe confere o Provimento-COGER Nº 38, de 12.06.09, com redação dada pelo 
Provimento Nº 39, de 03/11/09, ambos do TRF-1ª Região e em cumprimento à Resolução N. CF-RES-
2012/00208, de 04.10.2012, do Conselho da Justiça Federal, torna público o Processo Seletivo de 
Estágio para Estudantes dos Cursos de Direito e Administração, conforme as disposições a seguir: 
 
1 DISPOSIÇÕES GERAIS  
1.1 O processo seletivo tem por finalidade a formação de quadro reserva de estagiários de nível 
superior, áreas de Direito e Administração, que exercerão suas atividades na Subseção Judiciária de 
Muriaé/MG.  
1.2 O estágio na Justiça Federal/MG exige carga horária diária de 04 (quatro) horas de atividades e tem 
como contraprestação bolsa mensal de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), acrescida de auxílio-
transporte, nos termos e valores estabelecidos em regulamentação do Conselho da Justiça Federal e do 
Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sendo tais valores reajustáveis de acordo com a 
disponibilidade orçamentária da Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais.  
1.3 As vagas de estágio na Justiça Federal/MG são apuradas mensalmente, tendo em vista o fim de 
contratos antes vigentes.  
1.4 O processo seletivo será regido por este edital, e seus eventuais aditamentos, erratas, instruções, 
comunicados e convocações dele decorrentes, obedecida à legislação atinente, sendo que a execução 
realizar-se-á sob a responsabilidade da Seção de Suporte Administrativo e Operacional da Subseção 
Judiciária de Muriaé.  
1.5 O ato de inscrição implica a plena concordância do candidato com este edital, sobre o qual não 
poderá alegar desconhecimento.  
1.6 A participação (inscrição e entrega de documentos) no presente processo seletivo é aberta aos 
estudantes do curso de Direito regularmente matriculados no 6º período e aos estudantes do curso de 
Administração regularmente matriculados no 4º período, que estudem em instituições de ensino superior 
oficialmente reconhecidas, sendo que a contratação do candidato aprovado e convocado para o 
preenchimento de vaga está condicionada ao efetivo cumprimento de requisitos quanto a período 
acadêmico mínimo e máximo, à regularidade documental, à higidez de saúde física e mental do 
convocado. 
 
2 REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO  
2.1 Os requisitos para a contratação do estudante aprovado neste processo seletivo são os seguintes:  
2.1.1 O candidato aprovado, no momento da convocação para a contratação, deverá ser aluno 
regularmente matriculado no 6º, 7º ou 8º períodos para os graduandos em Direito e no 4º, 5º ou 6º 
períodos para os graduandos em Administração. 
2.1.2 O candidato convocado para a contratação deverá apresentar atestado médico de saúde física e 
mental, ou submetido à avaliação de equipe multidisciplinar, no caso de ser portador de deficiência 
física.  
2.2 Aceita a vaga para a qual foi convocado, o candidato aprovado terá 05 (cinco) dias úteis para 
providenciar e apresentar a documentação necessária para o ingresso nas atividades de estágio, a 
saber:  
a) Declaração da instituição de ensino de que o candidato é aluno regularmente matriculado entre os 
períodos/anos supracitados;  
b) RG, Título de Eleitor e CPF válidos;  
c) Comprovante de residência;  
d) 01 (uma) foto 3x4; 
e) certidão de quitação eleitoral; 
f) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Comarca (Fórum do Município) onde reside; 
g) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Federal (obtida no site da Justiça Federal ou 
no próprio local da apresentação dos demais documentos);  
h) Aptidão física e mental comprovada através de atestado médico.  
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2.3 A aprovação no processo seletivo não gera direito à contratação, mas apenas expectativa de ser 
convocado para preencher vaga de estágio.  
2.4 As contratações para estágio dos estudantes aprovados dar-se-ão de acordo com o número de vagas 
apuradas mensalmente, assim como de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira da 
Justiça Federal /MG.  
2.5 O candidato aprovado será convocado para contratação por ordem de classificação.  
2.6 O candidato convocado para a contratação não tem direito à escolha de sua unidade de atividades, 
competindo exclusivamente à Subseção Judiciária de Muriaé a determinação de sua lotação.  
2.7 O contrato de estágio será regido pela Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, bem como pela 
Resolução N. CF-RES-2012/00208, de 04.10.2012, do Conselho da Justiça Federal.  
 
3 DAS INSCRIÇÕES  
3.1 As inscrições serão efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital.  
3.2 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.  
3.3 A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a aceitação das 
condições do processo seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais 
pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização do certame, 
acerca das quais não poderá alegar desconhecimento.  
3.4 Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea.  
3.5 Não será admitida, sob qualquer pretexto, inscrição feita por fax, via postal, correio eletrônico ou 
outro meio que não o estabelecido neste Edital.  
3.6 A declaração falsa ou inexata dos dados constantes Ficha de Inscrição determinará o cancelamento 
da inscrição e anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções 
civis e penais cabíveis.  
3.7 As informações constantes na Ficha de Inscrição são da exclusiva responsabilidade do candidato, 
eximindo-se a Subseção Judiciária de Muriaé de quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações 
incorretas, endereço inexato ou incompleto.  
3.8 No ato do preenchimento da Ficha de Inscrição não será exigido cópia de qualquer documento, 
ressalvado o disposto no item 3.10, sendo de sua exclusiva responsabilidade a veracidade dos dados 
informados.  
3.9 O candidato deverá realizar sua inscrição na Seção de Suporte Administrativo e Operacional da 
Subseção Judiciária de Muriaé, na Rua Dr. Mário Inácio Carneiro, nº 535, Centro, das 09 às 11 horas e 
das 13h às 15h, no período de 28 de outubro a 07 de novembro de 2014, e seguir os procedimentos 
estabelecidos nos itens 3.10. E 3.11. 
3.10 No ato de inscrição o candidato deverá apresentar o original do histórico escolar, constando as 
notas do primeiro ao último período cursado e certificado de prestação de serviço voluntário junto á 
Subseção Judiciária de Muriaé (se for o caso). 
3.11 Ler atentamente o Edital disponível no endereço eletrônico http://portal.trf1.jus.br/sjmg/.  
3.12 Para o aluno do curso de Direito, no ato da inscrição o candidato deverá optar por um único período 
de realização do estágio, matutino (08h00min ao 12h00min) ou vespertino (13h00min ás 17h00min).  
 
4 DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA  
4.1 Aos portadores de deficiência é assegurado o direito de inscrição no presente processo seletivo.  
4.2 Em obediência ao disposto no parágrafo 5º do artigo 17, da Lei 11.788/2008 será reservado aos 
candidatos aprovados portadores de deficiência o percentual de 10% (dez) por cento das vagas 
oferecidas.  
4.3 Os candidatos portadores de deficiência, resguardadas as condições previstas no Decreto Federal n. 
3.298/1999, particularmente em seu art. 40, participarão do Processo Seletivo em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos 
critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para 
aprovação. 
4.4 O candidato portador de deficiência aprovado e convocado será submetido à avaliação por parte de 
equipe multidisciplinar, previamente à contratação, a fim de se verificar o enquadramento de sua 
condição especial nas categorias legais, bem como se há compatibilidade ou não da deficiência com as 
atribuições do estágio.  
4.5 O candidato portador de deficiência, durante o preenchimento da Ficha de Inscrição, além de 
observar os procedimentos descritos no item 4 e seus subitens deste Edital, deverá proceder da seguinte 
forma:  
4.5.1 informar se é portador de deficiência;  
4.5.2 selecionar o tipo de deficiência;  
4.5.3 especificar a deficiência;  
4.5.4 informar se necessita de condições especiais para a realização das provas;  
4.5.5 manifestar interesse em concorrer às vagas destinadas aos portadores de deficiência. 
4.5.6 enviar laudo médico nos termos do item 4.6 e seus subitens deste Edital. 
4.6 O candidato portador de deficiência que desejar concorrer às vagas destinadas aos portadores de 
deficiência deverá encaminhar Laudo Médico, original ou cópia autenticada em serviço notarial e de 
registros (Cartório de Notas), expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes do término das 
inscrições, o qual deverá atestar o tipo de deficiência, a descrição detalhada da deficiência, a espécie e o 
grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID – com a provável causa da deficiência. 
4.6.1 O Laudo Médico deverá expressar, obrigatoriamente, a categoria em que se enquadra a pessoa 
portadora de deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto Federal n. 3298/1999 e suas alterações. 
4.6.2 O Laudo Médico deverá ser entregue, dentro do período de inscrições na Seção de Suporte 
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Administrativo e Operacional da Subseção Judiciária de Muriaé, na Rua Dr. Mário Inácio Carneiro, nº 
535, Centro, no horário compreendido entre 09 e 16h; 
4.6.3 No envelope, na parte frontal, o candidato deverá informar o nome completo e o número de 
inscrição. 
4.6.4 O Laudo Médico mencionado terá validade somente para este Processo Seletivo e não será 
devolvido, ficando a sua guarda sob a responsabilidade da Subseção Judiciária de Muriaé. 
4.6.5 Na falta do Laudo Médico, ou quando este for entregue fora dos prazos previstos no item 4.6.2, ou 
quando não contiver as informações indicadas no item 4.6 e seus subitens, o candidato perderá o direito 
de concorrer às vagas destinadas neste Edital aos candidatos portadores de deficiência, mesmo que 
declarada tal condição na Ficha de Inscrição e não poderá posteriormente solicitar seu enquadramento 
como tal ou interpor recurso invocando sua situação especial.  
4.7 Procedimentos para solicitação de condições especiais para realização de provas: 
4.7.1 O candidato portador de deficiência poderá requerer, no ato da inscrição, atendimento especial 
para o dia de realização da prova, indicando as condições de que necessita para a realização destas, 
conforme previsto artigo 40, parágrafo 1º, do Decreto Federal nº. 3.298/1999 e suas alterações. 
4.7.2 A realização de prova nas condições especiais solicitadas pelo candidato portador de deficiência, 
assim considerada aquela que possibilita a prestação do exame respectivo, será condicionada à 
solicitação do candidato e à legislação específica, devendo ser observada a possibilidade técnica 
examinada pela Seção de Suporte Administrativo e Operacional da Subseção Judiciária de Muriaé.  
4.7.3 O candidato portador de deficiência, deverá assinalar, na Ficha de Inscrição, nos respectivos 
prazos, a condição especial de que necessitar para a realização da prova, quando houver. 
4.7.4 Os candidatos portadores de deficiência que eventualmente não procederem conforme disposto no 
item 4.7.3 deste Edital, não indicando na Ficha de Inscrição,  a condição especial de que necessitam, 
poderão fazê-lo, até o término do período das inscrições, por meio de requerimento de próprio punho, 
datado e assinado, devendo este ser entregue na Seção de Suporte Administrativo e Operacional da 
Subseção Judiciária de Muriaé. 
4.7.5 O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização da prova 
deverá encaminhar requerimento por escrito, datado e assinado, acompanhado de parecer emitido por 
especialista da área de sua deficiência justificando a necessidade de tempo adicional, nos termos do § 2º 
do art. 40, do Decreto Federal n. 3.298/1999, até o término do período das inscrições. 
4.7.6 O local de realização da prova, para o candidato portador de deficiência, será acessível conforme a 
deficiência.  
4.7.7 A não solicitação de condições especiais para a realização da prova, conforme disposto neste 
Edital, implicará a não concessão destas ao candidato, não lhe cabendo qualquer reivindicação a esse 
respeito no dia da prova ou posteriormente, seja qual for o motivo alegado. 
4.7.8  O candidato que não estiver concorrendo às vagas reservadas aos portadores de deficiência e que 
por alguma razão necessitar de atendimento especial para a realização das provas, deverá apresentar à 
Seção de Suporte Administrativo e Operacional da Subseção Judiciária de Muriaé, em até 5 (cinco) dias 
úteis anteriores à data de realização das provas, requerimento por escrito, datado e assinado, indicando 
as condições de que necessita para a realização da prova e as razões de sua solicitação. A concessão do 
atendimento especial fica condicionada à possibilidade técnica examinada pela Seção de Suporte 
Administrativo e Operacional da Subseção Judiciária de Muriaé.  
4.7.9 Este requerimento deverá ser encaminhado na forma prevista no item 4.6.2 deste Edital. 
4.7.10 A relação dos candidatos portadores de deficiência que tiverem seu pedido de condições especiais 
deferidos/indeferidos será divulgada no endereço eletrônico <http://portal.trf1.jus.br/sjmg/>, no 
primeiro dia útil após o término das inscrições. 
 
5 DO PROCESSO SELETIVO  
5.1 A seleção dos candidatos será feita por meio de etapa única para os candidatos do curso de 
Administração e em duas etapas para os candidatos do curso de Direito: 
5.1.1 Na primeira etapa (etapa única para os alunos de Administração) será apurada a pontuação de 
cada candidato, na escala de 0 a 100, obtida mediante a soma de suas notas do primeiro ao último 
período cursado, dividida pelo número de disciplinas já cursadas (média aritmética simples das 
disciplinas já cursadas). O último período cursado pelo estudante é o imediatamente anterior àquele no 
qual o candidato se encontra regularmente matriculado. As disciplinas porventura cursadas 
antecipadamente, referentes a períodos superiores ao último período padrão cursado pelo estudante, 
serão consideradas para efeito do cálculo da pontuação. Disciplinas não integralizadas pelo estudante 
por reprovação ou infrequência, serão consideradas aritmeticamente para o estabelecimento do número 
divisor do somatório das notas obtidas. 
5.1.2 Na segunda etapa será aplicada uma prova subjetiva, mediante redação, com 02 (duas) horas de 
duração, com número mínimo de 20 (vinte) linhas e máximo de 30 (trinta) linhas, cujo tema, 
circunscrito à área do Direito, será definido no momento da prova, que terá avaliação na escala de 0 a 
100 pontos. 
5.1.3 Somente será corrigida a redação do candidato que estiver classificado até o 21º lugar na primeira 
etapa. 
5.1.4 Será admitida pontuação por nota de título, de caráter classificatório, representada por certificado 
de prestação de serviço voluntário na Justiça Federal em Muriaé. 
5.1.4.1 A cada 50 horas completas de prestação de serviço voluntário na Justiça Federal em Muriaé, 
conforme certificado apresentado no ato da inscrição junto Seção de Suporte Administrativo e 
Operacional, será somado 1 ponto, até o máximo de 10 pontos na nota final do candidato. 
 
6 DA APLICAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO PARA OS CANDIDATOS DO CURSO DE DIREITO 
6.1 A prova de redação deste Processo Seletivo será aplicada na Subseção Judiciária de Muriaé, no dia 
14/11/2014, às 09h00min, com duração máxima de 02 h, devendo os candidatos chegarem ao local com 
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antecedência mínima de 15 minutos munidos do original de documento de identidade oficial com foto, de 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta e, preferencialmente, do Comprovante de Inscrição. 
6.2 Não haverá segunda chamada para a prova de redação, devendo ser eliminado deste Processo 
Seletivo o candidato ausente por qualquer motivo.  
6.3 Não será admitido o ingresso de candidato ao local da prova após o horário fixado como limite para 
seu início.  
6.4 Os objetos ou documentos perdidos durante a realização da prova, que porventura venham a ser 
entregues à Seção de Suporte Administrativo e Operacional da Subseção Judiciária de Muriaé, serão 
guardados pelo prazo de 90 (noventa) dias e encaminhados posteriormente à Seção de Achados e 
Perdidos dos Correios.  
6.5 Para a realização da prova será imprescindível a apresentação de documento de identidade original 
válido.  
6.6 No caso de perda, roubo ou na falta do documento de identidade com o qual se inscreveu neste 
Processo Seletivo, o candidato poderá apresentar outro documento de identidade equivalente, conforme 
disposto no item 6.8 deste Edital.  
6.7 O documento de identidade deverá estar em perfeita condição a fim de permitir, com clareza, a 
identificação do candidato e deverá conter, obrigatoriamente, filiação, fotografia, data de nascimento e 
assinatura.  
6.8 Serão considerados documentos de identidade: carteiras de identidade (RG), carteiras funcionais de 
órgãos públicos; carteiras emitidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens e 
Conselhos); carteira de trabalho, certificado de reservista, carteira nacional de habilitação (apenas o 
modelo com foto), passaporte brasileiro.  
6.9 Não serão aceitos como documentos de identidade: cartões de CPF, títulos eleitorais, carteiras de 
estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, carteira de motorista sem fotografia, 
documentos com prazos de validades vencidos, danificados e/ou ilegíveis, podendo o candidato ser 
submetido à identificação especial que compreende a coleta de assinatura e a impressão digital em 
formulário próprio.  
6.10 O candidato deverá apor sua assinatura na lista de presença de acordo com aquela constante no 
seu documento de identidade.  
6.11 Depois de identificado e instalado, o candidato somente poderá deixar a sala mediante 
consentimento prévio, acompanhado de um fiscal ou sob a fiscalização da equipe de aplicação de prova.  
6.12 Não será permitido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, 
telefone celular, relógio digital, Pager, beep, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, 
palmtop, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento 
eletrônico, podendo a organização deste Processo Seletivo vetar o ingresso do candidato com outros 
aparelhos além dos anteriormente citados.  
6.13 Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que:  
a) tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes;  
b) estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas a este Processo Seletivo, 
por qualquer meio;  
c) usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros;  
d) portar arma (s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença 
para o respectivo porte;  
e) portar, mesmo que desligados ou fizer uso, durante o período de realização das provas, de qualquer 
equipamento eletrônico, como relógio digital, calculadora, walkman, notebook, palmtop, agenda 
eletrônica, gravador ou outros similares, ou de instrumentos de comunicação interna ou externa, tais 
como telefone celular, beep, Pager entre outros; 
f) fizer uso de livros, códigos, manuais, impressos e anotações; 
6.14 Caso ocorra alguma situação prevista no item 6.13 deste Edital, o Supervisor da Seção de Suporte 
Administrativo e Operacional da Subseção Judiciária de Muriaé lavrará ocorrência e, em seguida, 
encaminhará o referido documento para a Comissão Coordenadora do Processo Seletivo de Estagiários 
da Subseção Judiciária de Muriaé, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis.  
6.15 A classificação da primeira etapa do processo seletivo e a convocação dos candidatos que 
participarão da prova de redação será divulgada no dia 10/11/2014, a partir das 17 horas (horário de 
Brasília-DF) no endereço eletrônico <http://portal.trf1.jus.br/sjmg/>.  
 
7 DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
7.1 A classificação final, para os candidatos do curso de Administração, dar-se-á conforme disposto no 
item 5.1.1 deste edital, e para os candidatos do curso de Direito, dar-se-á pela ordem decrescente do 
total dos pontos obtidos, na escala de 0 a 100, mediante a média aritmética simples entre o valor da 
nota obtida na prova de redação e os pontos apurados de acordo com o item 5.1.1. 
7.3 À nota mencionada no item anterior será acrescida a pontuação apurada de acordo com o item 
5.1.4.1. 
7.2 Em caso de empate na nota total aplicar-se-ão as seguintes seqüências de critérios de desempate:  
a) candidato com idade igual ou superior a 60 anos, conforme art. 27, parágrafo único da Lei 10.741, de 
1/10/2003; 
b) maior tempo como prestador de serviço voluntário na Justiça Federal; 
c) maior nota na prova subjetiva; 
g) candidato mais idoso. 
7.3 Os resultados de cada etapa do presente processo seletivo será divulgado, em ordem de 
classificação, no sítio da Justiça Federal de Minas Gerais <http://portal.trf1.jus.br/sjmg/>.  
7.4 O candidato portador de deficiência, se aprovado, além de figurar na lista de classificação 
correspondente às vagas de ampla concorrência, terá seu nome divulgado em lista específica de 
classificação dos portadores de deficiência.  
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7.5 Após o julgamento dos recursos previstos neste Edital, a Classificação Final dos candidatos 
aprovados neste Processo Seletivo será divulgada no sítio da Justiça Federal de Minas Gerais 
<http://portal.trf1.jus.br/sjmg/>.  
 
8 DOS RECURSOS  
8.1 Caberá interposição de recurso fundamentado ao Presidente da Comissão Coordenadora do Processo 
Seletivo de Estagiários – Edital 01/2014, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do primeiro dia 
subseqüente à data da divulgação do objeto do recurso, na seguinte situação: contra a totalização dos 
pontos obtidos na classificação obtida na forma dos itens 5.1.1 e 5.1.4.1, desde que se refira a erro de 
cálculo das notas; 
8.2 Os recursos mencionados no item 8.1 deste edital deverão ser entregues à Seção de Suporte 
Administrativo e Operacional da Subseção Judiciária de Muriaé, no prazo estipulado no item 8.1, sob 
pena de indeferimento.  
8.3 Os protocolos deverão ser entregues individualmente. 
8.3.1 O protocolo do recurso deverá ser entregue em envelope lacrado, tamanho ofício, contendo na 
parte externa e frontal do envelope os seguintes dados:  
a) Processo Seletivo – Justiça Federal/Estagiário – Edital 01/2014;  
b) nome completo e número de inscrição do candidato; 
c) referência ao objeto do recurso; 
8.4 Para cada situação mencionada no item 8.1 deste edital será admitido um único recurso por 
candidato, devidamente fundamentado. 
8.5 Serão indeferidos, liminarmente, os recursos que:  
a) não estiverem devidamente fundamentados; 
b) forem encaminhadas via fax, telegrama e correios; 
d) forem interpostos em desacordo com o prazo conforme estabelecido no item 8.1. 
8.6 Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros 
instrumentos similares, cujo teor seja objeto de recurso apontado no item 8.1 deste edital. 
8.7 A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento dos recursos será divulgada no sítio da Justiça 
Federal de Minas Gerais <http://portal.trf1.jus.br/sjmg/>. 
8.8 Após a divulgação oficial de que trata o item 8.7 deste edital, a fundamentação objetiva da decisão 
sobre o recurso ficará disponível para consulta individualizada do candidato na Seção de Suporte 
Administrativo e Operacional da Subseção Judiciária de Muriaé. 
8.9 A decisão de que trata o item 8.7 deste edital terá caráter terminativo e não será objeto de 
reexame. 
 
9 DA CONVOCAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS  
9.1 A convocação para o preenchimento de vaga de estágio na Subseção Judiciária de Muriaé dar-se-á, 
obedecendo a ordem de classificação no processo seletivo, através de ligação telefônica e mensagem 
eletrônica, utilizando-se os dados cadastrais fornecidos pelo candidato no ato de inscrição no processo 
seletivo.  
9.2 O candidato aprovado e contatado por telefone deverá dar resposta no prazo de 24 horas sobre sua 
aceitação ou não da vaga de estágio.  
9.3 No caso de tentativa fracassada de contato telefônico, o aguardo quanto à resposta da convocação 
via mensagem eletrônica (e-mail) será de 03 (três) dias do respectivo envio.  
9.4 Compete exclusivamente ao candidato aprovado a atualização ou retificação de seus dados 
cadastrais, devendo, para tanto entrar em contato com a Seção de Suporte Administrativo e Operacional 
da Subseção Judiciária de Muriaé.  
9.5 Nenhum tipo de responsabilidade caberá à Subseção Judiciária de Muriaé, em caso de não 
localização de candidato, depois de esgotadas as tentativas de contato por telefone ou endereço 
eletrônico.  
 
10 DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO  
10.1 Este processo seletivo terá a validade de 01 (um) ano a contar de sua homologação, podendo ser 
prorrogado por igual período, a critério do Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Muriaé.  
 
11 DISPOSIÇÕES FINAIS  
11.1Toda informação e orientação referente à realização deste Processo Seletivo será fornecida pela 
Seção de Suporte Administrativo e Operacional, situada na Rua Dr. Mário Inácio Carneiro, nº 535, 
Centro, das 09h00min às 15h00min.  
11.2 Todos os atos relativos a este processo seletivo serão divulgados no endereço eletrônico 
http://portal.trf1.jus.br/sjmg/ 
11.3 É da exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar as divulgações de todos os atos, editais, 
avisos, erratas, retificações ou comunicados referentes a este Processo Seletivo que sejam divulgados 
no endereço eletrônico <http://portal.trf1.jus.br/sjmg/>.  
11.4 No caso de ocorrência de fato ou situação não prevista, que dificulte ou impossibilite a realização 
da prova no dia, local e horário estabelecidos, a Subseção Judiciária de Muriaé reserva-se o direito de 
adiar o evento, efetuando a comunicação dessa decisão por meio da internet ou por contato telefônico 
de acordo com os dados da ficha de inscrição.  
11.5 A qualquer tempo proceder-se-á à anulação de inscrição, prova, convocação ou contratação, caso 
verificado falsidades e/ou irregularidades na inscrição, na realização das provas ou na documentação 
apresentada.  
11.6 Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito. Nesses casos, a alteração será mencionada 
em edital complementar, retificação, aviso ou errata a ser divulgado no endereço eletrônico 
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<http://portal.trf1.jus.br/sjmg/>.  
11.7 Não serão fornecidas ao candidato quaisquer declarações ou certidões de aprovação e/ou 
classificação, valendo para esse fim a relação final de classificados divulgada no endereço eletrônico 
<http://portal.trf1.jus.br/sjmg/>.  
11.8 A Subseção Judiciária de Muriaé não fornecerá cópia de prova, relativa ao presente Processo 
Seletivo.  
11.9 Os prazos estabelecidos neste edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, 
não havendo justificativa para o não cumprimento e para a apresentação de quaisquer formulários, 
recursos, e/ou de documentos após as datas e nas formas estabelecidas neste Edital.  
11.10 Para contagem do prazo de interposição de recursos e entrega de documentos, excluir-se-á o dia 
da divulgação e incluir-se-á o último dia do prazo estabelecido neste Edital, desde que coincida com o 
dia de funcionamento normal da Justiça Federal – Subseção Judiciária de Muriaé. Em caso contrário, ou 
seja, se não houver expediente normal na Subseção Judiciária de Muriaé, o período previsto será 
prorrogado para o primeiro dia seguinte de funcionamento normal.  
11.11 Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares, atos, 
avisos e convocações relativos a este Processo Seletivo que vierem a ser divulgados no endereço 
eletrônico <http://portal.trf1.jus.br/sjmg/>.  
11.13 Os casos omissos serão resolvido pelo Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Muriaé.  
 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.  
 
Muriaé, 23 de outubro de 2014. 
 
Marcelo Motta de Oliveira 
Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Muriaé 
 
 
 
Subseção Judiciária de Uberaba 
 
 
Portaria DIREF 27, de 2 de setembro de 2014 
Disciplina o acesso, circulação e permanência de pessoas no edifício da Justiça Federal da 
Subseção Judiciária de Uberaba. 
 
O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO da Subseção Judiciária de Uberaba-MG, no uso de suas atribuições 
legais, 
CONSIDERANDO a Resolução 104/CNJ, de 06-04- 2010; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução 79/CJF, de 19-11-2009; 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria 10/46-DIREF,  de 19-03-2012; 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o acesso e a permanência de pessoas ao prédio da 
Justiça Federal da Subseção Judiciária de Uberaba, a fim de resguardar a ordem pública, a integridade 
física de todos os usuários e as instalações físicas e patrimoniais, 
 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º - Os serviços de Portaria são executados por funcionários de empresa de serviço de vigilância 
contratada pela Seccional. 
 
Art. 2º - Considera-se área de segurança toda aquela delimitada pela frente e grade de proteção do 
prédio. 
§ 1o – Compreende área de Portaria os limites da Recepção e da Guarita. 
§ 2o – Irregularidades e anormalidades verificadas durante ou fora do expediente normal, envolvendo 
entrada e saída de pessoas, materiais ou volumes, deverão ser registradas em Livro de Ocorrências 
próprio e imediatamente comunicadas ao Supervisor da Seção de Suporte Administrativo e Operacional 
– SESAP. 
§ 3o Ocorrências que causem riscos à integridade física dos transeuntes, observadas além perímetro 
disposto no caput deste artigo, deverão ser comunicadas à Polícia Militar, por meio do telefone 190. 
 
Art. 3º. O serviço de Portaria deve possuir, devidamente atualizadas, as seguintes informações: 
a) relação nominal dos magistrados e diretores de secretaria; 
b) relação nominal dos servidores, com respectivos setores de lotação; 
c) relação dos setores e respectivas localizações, telefones e ramais; 
d) relação nominal dos prestadores de serviços habituais; 
e) relação nominal dos estagiários, devidamente credenciados pela área responsável; 
f) relação nominal dos conciliadores; 
g) relação nominal dos prestadores de serviço voluntário, devidamente credenciados pela área 
responsável; 
h) relação contendo telefones do Pronto Socorro, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, Polícia Militar e 
Civil; 
i) catálogo telefônico da cidade; 
j) aviso de feriados; 
k) cópia da Portaria do plantão judicial, correspondente ao período em vigor. 
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Art. 4º - A entrada e a saída de pessoas nas instalações do prédio devem se realizar exclusivamente 
pela Portaria principal do prédio, sujeito o usuário à transposição da porta-giratória (detectora de 
metais), à entrada e à saída, salvo em se tratando de pessoas portadoras de deficiência física específica, 
marca-passo ou outro objeto cujas características impeçam sua submissão ao equipamento de 
segurança. 
§ 1º - O acesso pela garagem somente é permitido a veículos e pessoas devidamente autorizadas, 
vedada a entrada de veículos para carregar ou descarregar processos ou outros materiais, salvo se 
autorizados pela administração. 
§ 2º - É vedada a entrada de animais, salvo de cão-guia acompanhando portador de deficiência visual. 
§ 3º - É vedada a circulação e permanência de pessoas estranhas na garagem, corredor privativo, 
guarita de entrada da garagem e área reservada ao pessoal da limpeza e vigilância e chefe de 
segurança. 
§ 4º - A movimentação de móveis, equipamentos de informática, materiais de escritório e demais bens 
pela portaria e garagem estará sujeita à apresentação de documento de controle de destinação, 
expedido pelo Setor Administrativo da Subseção Judiciária de Uberaba/MG, vedada a saída ou recepção 
de qualquer material fora do horário normal de expediente e em dias não úteis. 
§ 5º - Ocorrendo algum episódio relativo à segurança, o visitante deverá prontamente se reportar ao 
Setor Administrativo, para as providências cabíveis, além de registrar o evento em livro de ocorrências. 
 
Art. 5º - É proibido o ingresso de pessoas nas dependências da Justiça Federal, Subseção Judiciária de 
Uberaba, fora do horário normal de expediente e em dias não úteis, salvo em relação aos magistrados. 
§ 1º - Excluem-se da proibição os diretores de secretaria e os servidores autorizados do Setor 
Administrativo, quando em serviço. 
§ 2º - Quem necessitar ingressar nas dependências da Subseção Judiciária de Uberaba fora do horário 
de expediente deverá apresentar autorização escrita emitida pelo diretor de secretaria da vara ou pelo 
diretor administrativo. 
 
 Art. 6º - É vedado o ingresso, nas dependências da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Uberaba, de 
pessoa portando arma de qualquer natureza, excetuados os magistrados lotados na Subseção, agentes 
públicos, quando em serviço de escolta a presos ou testemunhas, e profissionais em escolta de valores 
em postos bancários localizados nas dependências da Justiça Federal. 
Parágrafo único – O  ingresso de outras pessoas autorizadas a portar armas de fogo é condicionado à 
entrega do armamento ao agente de segurança indicado pelo Setor Administrativo, para acautelamento 
em cofre existente para tanto, permanecendo a chave com o interessado. 
 
Art. 7º. É vedado o acesso na Seccional de pessoas que: 
I - venham a praticar comércio e propaganda em qualquer de suas formas, bem como solicitar 
donativos; 
II - venham a realizar pregação político-partidária ou religiosa nas dependências da Subseção Judiciária; 
III – utilizem qualquer vestuário incompatível com o ambiente de trabalho, compreendendo servidores, 
estagiários, prestadores de serviço e público em geral, conforme disciplinado no art. 8º; 
 
Art. 8º –  Aos servidores, estagiários, prestadores de serviço e público em geral, é vedado o ingresso no 
prédio da Subseção Judiciária de Uberaba/MG com qualquer vestuário incompatível ao ambiente de 
trabalho.  
§ 1º – Constitui traje impróprio todo aquele reconhecido como incompatível à austeridade, ao decoro e 
ao respeito inerentes ao poder judiciário, como, por exemplo: 
I – calções e shorts;  
II – bermudas (entendidas como os shorts até o joelho, inclusive) de algodão/laicra/cotton, calças 
transparentes, facultando-se às senhoras e senhoritas, o uso de bermudas sociais ou de alfaiataria; 
III – miniblusas, minissaias, microvestidos e congêneres; 
IV – blusas ou camisetas sem manga, de alças, ou caracterizadas por top, bustiê, tomara-que-caia, 
frente-única, por decotes indecorosos, além de blusas transparentes; 
§ 2º –  Aos senhores servidores, excetuados os Oficiais de Justiça, fica estabelecido o uso de calças 
sociais, camisa de manga longa e sapatos compatíveis. 
§ 3º – Os servidores referidos no parágrafo anterior deverão fazer uso de gravata, observados os 
parâmetros de sobriedade exigidos pelo ambiente. 
§ 4º –  Os Oficiais de Justiça, quando estiverem assessorando em audiências, deverão observar o uso de 
calças sociais, camisas de manga longa, sapatos compatíveis, gravatas e paletós. Para as mulheres, 
deverão ser observadas as restrições alinhadas no parágrafo 1º, com o obrigatório uso de pelerine ou 
sobrecapa. 
§ 5º –  Nos finais de semana e feriados, as pessoas autorizadas pela unidade administrativa a adentrar o 
edifício para trabalhar podem utilizar bermudas de comprimento adequado, calças, camisetas e calçados 
informais. 
§ 6º –  É incumbência dos diretores de secretaria prestarem orientação para os demais servidores se 
ajustarem às normas ora estabelecidas, submetendo eventuais questionamentos/dúvidas ao juiz a que 
diretamente se vincularem. 
§ 7º – A cada juiz é reservada a prerrogativa de disciplinar, sob critérios próprios, o uso de vestimenta 
em relação aos servidores de vara a si diretamente vinculados, observadas a sobriedade, a austeridade, 
o decoro e o respeito inerentes ao foro judicial. 
§ 8º – Em relação às partes e testemunhas de processos em tramitação em vara de Juizado Especial 
Federal, presumida a hipossuficiência, admitir-se-á o ingresso sem observância dos critérios anteriores. 
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Art. 9º - É proibida, nas dependências da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Uberaba, a prática de 
qualquer tipo de comércio e de propaganda, em qualquer de suas formas, assim como a solicitação de 
donativos, sem a devida autorização do Setor Administrativo. 
Parágrafo único. A afixação de cartazes, avisos, folhetos e similares, nas dependências comuns e 
ambientes destinados aos serviços administrativos do edifício da Subseção Judiciária de Uberaba/MG, 
desde que atendida a finalidade institucional ou o interesse público em geral, deverá ser previamente 
autorizada pelo Setor Administrativo,  através da aposição de carimbo com assinatura e prazo para 
permanência do material. 
 
Art. 10 –  O acesso à garagem somente será permitido: 
I – aos veículos oficiais da Seccional; 
II – aos veículos dos juízes; 
III – aos veículos dos servidores devidamente autorizados por meio de Portaria; 
IV – aos veículos dos fornecedores de material e manutenção de equipamentos, quando for necessária a 
carga ou descarga de materiais, após a autorização e acompanhamento do gestor do contrato e/ou 
recebedor dos materiais; 
V – aos veículos oficiais do Ministério Público Federal, em vaga destinada a tanto; 
VI – aos veículos oficiais do Departamento de Polícia Federal, em vaga destinada a tanto; 
VII – as viaturas policiais em serviço de escoltas de presos. 
§ 1o Os condutores dos veículos mencionados no inciso IV, e seus auxiliares, deverão se dirigir à guarita 
para identificação, por ocasião da entrada e da saída das dependências da Justiça Federal; 
§ 2o Haverá controle de entrada e saída de veículo do estacionamento do prédio, no horário de 
expediente, em formulário próprio; fora do expediente, o registro será efetuado no Livro de Ocorrências. 
§ 3o A distribuição das vagas da garagem é disciplinada por meio de Portaria da Diretoria do Foro da 
Subseção. 
 
Art. 11 - A segurança das instalações obedecerá às seguintes disposições: 
I - ao final do expediente, os diretores e servidores deverão desligar todos os equipamentos, lâmpadas, 
fechar janelas e trancar as portas das salas; 
II – no início e no final do expediente, os vigilantes, realizarão ronda, para verificação das instalações e 
equipamentos localizados na área de circulação e salas encontradas abertas; 
III – o resultado da ronda será registrado no Livro de Ocorrências; 
IV – em caso de qualquer irregularidade, a SESAP deverá ser comunicada imediatamente, a fim de 
providenciar a regularização. 
§ 1o Os materiais encontrados serão recolhidos à SESAP, com registro no Livro de Ocorrências. 
§ 2o Decorridos 120 (cento e vinte) dias, se não for procurado pelo proprietário, o material será 
submetido ao Núcleo de Apoio à Subseção, para deliberação quanto ao seu destino. 
 
Art. 12 – As informações e os registros das imagens do circuito fechado de televisão são de caráter 
sigiloso e somente serão acessados sob prévia autorização escrita do Juiz Federal Diretor da Subseção. 
 
Art. 13 – O elevador privativo é de uso exclusivo de juízes, membros do Ministério Público em serviço e 
de agentes penitenciários e policiais, quando em escolta de detentos. 
 
Art. 14 – Esta portaria, integrada pelos Anexos I a IV, entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria DISUB/URA N. 09/2012, de 25 de abril de 
2012. 
 
Art. 15 – Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
Élcio Arruda 
Juiz Federal Diretor do Foro  
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   ADMINISTRAÇÃO – ANEXO I Portaria 
TERMO DE RECEBIMENTO DE ARMAS E MUNIÇÕES 27/2014 
 
 

 
 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UBERABA 
 
 

 
Nome Data 
  

 
Órgão de origem Posto Nº ident. Funcional 
   

 
Tipo de arma Modelo Marca 
   

 
Quant. De munição Tipo de munição Finalidade da estadia 
   

 
Nº da Autorização/Porte Hora da entrada Hora da Saída 
   

 
Responsável pela Guarda/Cautela Supervisor da SESAP 
  

1ª Via - Visitante  / 2ª Via - SESAP 
 
 
 
 
ADMINISTRAÇÃO – ANEXO II Portaria 
Serviços de Portaria e Segurança 27/2014 
 
AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA 
 
Data da Autorização Horário 

____/____/____ ____:____ às ____:____ 

 
Justificativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PESSOAS AUTORIZADAS 
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 1ª Vara;    2ª Vara;    3ª Vara;    4ª Vara;    
 
____________________________________ 
Assinatura e carimbo do Diretor de Secretaria 

 

ADMINISTRAÇÃO – ANEXO III Portaria 

Serviços de Portaria e Segurança 27/2014 

 

AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE MATERIAL 
 

Nome do portador: 

 

 

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL 

 

ENTRADA 

ITEM DESCRIÇÃO Quantidade Unidade 

    

    

    

    

    

 

________________________________ 

Visto do Responsável pela Portaria 
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SAÍDA 

ITEM DESCRIÇÃO Quantidade Unidade 

    

    

    

    

 

_____________________________ 

Visto do Responsável pela Portaria 
                                                                                Autorizado. 

_____________________________ 
Nome e carimbo do responsável 

 

ADMINISTRAÇÃO – ANEXO IV Portaria 

Serviços de Portaria e Segurança 27/2014 

 

AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA 
Prestadores de Serviço 

 
SETOR ADMINISTRATIVO 

 
Data da Autorização Horário 

____/____/ ____ ____:____ às ____:____ 

 
Justificativa 

 
 
    
 
 
 
 
 

PESSOAS AUTORIZADAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do Responsável Administrativo 

 
_________________________________ 

Assinatura e carimbo do Segurança 
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PORTARIA Nº 001/2014, DA COMISSÃO EXAMINADORA PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO 
PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UBERABA – ÁREA DE 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - ANO 2014 
O Presidente da Comissão Examinadora da Seleção de Candidatos ao Programa de Estágio Remunerado 
da Subseção Judiciária de Uberaba, no uso das atribuições que lhe conferem a Portaria DISUB/URA N. 
25/2014, de 09-09-2014, 
 
considerando o disposto no item 4 do Edital de Seleção de Candidatos ao Programa de Estágio 
Remunerado da Subseção Judiciária de Uberaba;  
 
RESOLVE: 
 
I - Tornar público o resultado da Seleção de Candidatos ao Programa de Estágio Remunerado da 
Subseção Judiciária de Uberaba – ano 2014, área de Ciências Contábeis, conforme abaixo: 
 
 

Ordem 
Classificação 

 
Inscrição 

 
Candidato(a) 

Nota Final 

01 02 Hellena Cecília Freitas Guimarães 21 

02 08 Ana Cláudia Pereira Izidoro 19 

03 01 Cynthia Jacqueline Costa Faria 19 

04 06 Thuanne Ramos Pereira 15 

 
 
II - Declarar que não houve classificação de candidatos portadores de necessidades especiais. 
 
Publique-se.  
 
Uberaba, 24 de outubro de 2014. 
 
Carlos Renato Sisconetto Resende 
Presidente da Comissão 
 
 
 
Subseção Judiciária de Varginha 
 
 
PORTARIA DISUB/VGA N. 31/2014 
O Juiz Federal Mauro Rezende de Azevedo, Diretor da Subseção Judiciária de Varginha/MG, considerando 
o disposto no Provimento Coger 38/2009, 
 
RESOLVE: 
 
1 – A escala de plantão dos juízes federais, diretores de secretaria e oficiais de justiça, para o mês de 
novembro/2014, é fixada nos seguintes termos: 
 
I – Juiz Federal: 
 
01 a 03/11/2014 - Luiz Antonio Ribeiro da Cruz; 
03 a 10/11/2014 – Mauro Rezende de Azevedo; 
10 a 17/11/2014 – Luiz Antonio Ribeiro da Cruz; 
17 a 24/11/2014 - Mauro Rezende de Azevedo; 
24 a 30/11/2014 - Mauro Rezende de Azevedo. 
 
II – Diretor de Secretaria: 
 
01 a 03/11/2014 – Ernane de Oliveira Medeiros; 
03 a 10/11/2014 – Wolney Luis de Oliveira; 
10 a 17/11/2014 – Ernane de Oliveira Medeiros; 
17 a 24/11/2014 - Wolney Luis de Oliveira; 
24 a 30/11/2014 - Wolney Luis de Oliveira. 
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III – Oficial de Justiça: 
 
01 a 03/11/2014 – Emerson Pace Mota; 
03 a 10/11/2014 – Baicom de Sá Pereira; 
10 a 17/11/2014 – Júlio César Cardoso Neves; 
17 a 24/11/2014 - Emerson Pace Mota; 
24 a 30/11/2014 – Elias Alves da Silva. 

           

2 - Os períodos de plantão terão início às 18h do primeiro dia do período, e término às 9h do último dia. 
3 – As petições urgentes serão recebidas pelos diretores de secretaria em plantão até as 21h, exceto os 
pedidos de habeas corpus e os casos de iminente perecimento de direito. 
Após as 21h horas as petições urgentes deverão ser apresentadas ao diretor de secretaria no plantão do 
dia seguinte, a partir das 7h em dia útil, e a partir das 8h em sábados, domingos e feriados. 
As petições recebidas em regime de plantão serão submetidas ao juiz que estava em plantão no 
momento da apresentação do pedido. 
4 - Somente serão recebidas e analisadas em regime de plantão petições relacionadas às seguintes 
situações: 

a) Pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança; 

b) Medida liminar em dissídio coletivo de greve; 

c) Comunicações de prisão em flagrante e pedidos de concessão de liberdade 
provisória; 

d) Representação da autoridade policial ou do Ministério Público para decretação de 
prisão preventiva ou temporária, desde que justificada e comprovada a urgência; 

e) Pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que justificada 
e comprovada a urgência; 

f) Medida cautelar de natureza cível ou criminal, desde que demonstrado que a 
demora poderá acarretará risco de grave prejuízo ou de difícil reparação; 

g) Medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais 
Federais. 

5 – Não serão recebidos ou analisados em regime de plantão: 

a) Petições encaminhadas através do e-Proc, independente do teor ou natureza do 
pedido; 

b) Pedidos de reconsideração de decisões proferidas pelo juiz da causa ou em plantão 
anterior; 

c) Pedidos de levantamento de importância em dinheiro; 

d) Pedidos de liberação de bens apreendidos. 
 

6 – O interessado deverá contactar o diretor de secretaria de plantão através do telefone n. (35) 8414-
0566. 
7 - O juiz de plantão atuará, no mesmo período, como juiz distribuidor. 
8 - Publique-se.  
 
Varginha, 23 de outubro de 2014. 
 
MAURO REZENDE DE AZEVEDO 
Juiz Federal 
 

 
 

 


