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DIRETORIA DO FORO 
 
 
PORTARIAS BAIXADAS PELA MM. JUÍZA FEDERAL DIRETORA DO FORO, EM EXERCÍCIO, DRA. 
VÂNILA CARDOSO ANDRÉ DE MORAES: 
 
 
PORTARIA N.20/754-DIREF, de 25/6/14 
I-DESIGNAR Fábio Vítor Rocha Couto, Técnico Judiciário, para substituir, em caráter excepcional, no 
período de 23/6 a 7/7/14, o cargo em comissão de Diretor (CJ-03) da Secretaria da 13ª Vara Federal, 
tendo em vista férias da titular, Débora Carneiro Machado dos Santos. 
 
II-TORNAR SEM EFEITO, a partir de 23/6/14, a designação de Daniela Cesar de Almeida Ribeiro como 
substituta automática do referido cargo em comissão, efetuada pela Portaria 20/470, de 15/6/10, 
publicada em 16/6/10. 
 
 
PORTARIA N.20/755-DIREF, de 25/6/14 
DESIGNAR Juliana Alves Costa, Analista Judiciário, como substituta automática da função comissionada 
de Oficial de Gabinete (FC-05) do Juiz Substituto da 5ª Vara, nos termos do Ofício nº 687/14. 
 
 
PORTARIA N.20/756-DIREF, de 25/6/14 
EFETUAR as seguintes alterações no âmbito da Subseção Judiciária de Paracatu: 
 
I-DESIGNAR para substituírem, em caráter excepcional, tendo em vista férias dos titulares: 
 
1-Júlio Cesar Teixeira Martins, Técnico Judiciário, no período de 24/6 a 4/7/14, a função comissionada 
de Supervisor (FC-05) da Seção de Suporte Administrativo e Operacional, titular, Gilson Martins de Melo; 
 
2-Julia Alvim de Cerqueira, Analista Judiciário, no período de 23/6 a 2/7/14, a função comissionada de 
Supervisor (FC-05) da Seção de Processamento e Procedimentos Diversos, titular, Rodrigo Dias Correa. 
 
II-TORNAR SEM EFEITO as designações de substitutos automáticos: 
 
1-Livia Maria Penido Pereira, Analista Judiciário, da função comissionada de Supervisor (FC-05) da Seção 
de Suporte Administrativo e Operacional, efetuada pela Portaria 20/1373, de 28/11/13, publicada na 
mesma data, a partir de 24/6/14; 
 
2-Rafael Lima Bicalho, Técnico Judiciário, da função comissionada de Supervisor (FC-05) da Seção de 
Processamento e Procedimentos Diversos, efetuada pela Portaria 20/1437, de 12/12/13, publicada na 
mesma data, a partir de 23/6/14. 
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PORTARIA N.20/757-DIREF, de 25/6/14 
DESIGNAR Maria Paula Bruschi Montenegro, Técnico Judiciário, para substituir, em caráter excepcional, 
no período de 20/5 a 6/6/14, a função comissionada de Oficial de Gabinete (FC-05) do Juiz Substituto da 
Subseção Judiciária de São João Del Rei, tendo em vista férias do titular, Rômulo Barbosa Carvalho. 
 
 
PORTARIA N.20/758-DIREF, de 25/6/14 
DESIGNAR para substituírem, em caráter excepcional, no âmbito do NUCAF: 
 
1-Marcela Júnia Emídio do Carmo, Técnico Judiciário, nos dias 20 e 23/6/14, a função comissionada de 
Supervisor (FC-05) da Seção de Compras e Licitações, tendo em vista compensação de recesso da 
titular, Maria Luciana Xavier Costa. 
 
2-Ari Paiva da Silva, Técnico Judiciário, nos dias 16, 18 e 20/6/14 e no período de 23/6 a 2/7/14, a 
função comissionada de Supervisor (FC-05) da Seção de Execução Orçamentária e Financeira, tendo em 
vista compensação de recesso e férias da titular, Jozelina Maria de Araújo. 
 
3-Gláucia Maria Machado Rocha Ribeiro, Técnico Judiciário, no período de 25 a 27/6/14, a função 
comissionada de Supervisor (FC-05) da Seção de Planejamento Orçamentário e Financeiro, tendo em 
vista compensação de recesso da titular, Wanderlene Maria Santos Brandão. 
 
 
PORTARIA N.20/759-DIREF, de 25/6/14 
DESIGNAR para substituírem, em caráter excepcional, no âmbito da 1ª Vara da Subseção Judiciária de 
Divinópolis, tendo em vista férias dos titulares: 
 
1-Jordana Soares Teixeira, Analista Judiciário, no período de 23/6 a 11/7/14, a função comissionada de 
Supervisor (FC-05) da Seção de Suporte Administrativo, titular, Cleusa Cecilia da Silva Oliveira Alves 
Lopes; 
 
2-Marcelo Gaio, Analista Judiciário, no período de 30/6 a 9/7/14, a função comissionada de Supervisor 
(FC-05) da Seção de Execuções, titular, Valquiria Ferreira de Araujo; 
 
3-Adriana Silva Soares, requisitado, no período de 14 a 31/7/14, a função comissionada de Supervisor 
(FC-05) da Seção de Protocolo e Informações Processuais, titular, Ronaldo Andrade Felisbino. 
 
 
PORTARIA N.20/760-DIREF, de 25/6/14 
RETIFICAR a Portaria 20/681, de 3/6/14, publicada na mesma data, no âmbito da Vara Única de Lavras, 
nos termos do Ofício nº50/14: 
 
Onde se lê: DESIGNAR Neile Guimarães; 
Leia-se: DESIGNAR Mabel Carvalho Ribeiro. 
 
 
PORTARIA N.20/761-DIREF, de 25/6/14 
RATIFICAR Ana Cecília Araújo Barbosa, Analista Judiciário, na titularidade da função comissionada de 
Supervisor (FC-05) da Seção de Processamento e Procedimentos Diversos da 4ª Vara de Uberaba, a 
partir de 20/6/14. 
 
 
PORTARIA N.20/762-DIREF, de 25/6/14 
I-DESIGNAR Rossana Dias Rezende Taglialegna, Técnico Judiciário, para substituir, em caráter 
excepcional, no período de 25/6 a 4/7/14, a função comissionada de Supervisor (FC-05) da Seção de 
Execuções da Subseção Judiciária de Muriaé, tendo em vista férias da titular, Miriam Cristina Ferreira 
Lourenço. 
 
II-TORNAR SEM EFEITO o item II-3 da Portaria 20/493, de 24/4/14, publicada na mesma data e a 
Portaria 20/527, de 30/4/14, publicada na mesma data, referente às  substituições da função 
supracitada da servidora Rossana Dias Rezende Taglialegna. 
 
 
PORTARIA N.20/763-DIREF, de 25/6/14 
I-DESIGNAR para substituírem, em caráter excepcional, no âmbito da Subseção Judiciária de Unaí: 
 
1-Édina Zulmira dos Santos, Técnico Judiciário, no período de 1 a 15/6/14, a função comissionada de 
Supervisor (FC-05) da Seção de Suporte Administrativo e Operacional, tendo em vista vacância do 
cargo; 
 
2-Bruno Guilherme Linhares Ferreira, Analista Judiciário, no período de 3 a 12/6/14, a função 
comissionada de Supervisor (FC-05) da Seção de Execuções, tendo em vista férias do titular Luis 
Henrique Della Torre; 
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3-Leonardo Neves, Técnico Judiciário, no período de 9 a 26/6/14, a função comissionada de Supervisor 
(FC-05) da Seção de Suporte Administrativo, tendo em vista férias do titular Einstein Guedes de Paula; 
 
4-Fabrício Resende Ribeiro, Analista Judiciário, no período de 16 a 30/6/14, a função comissionada de 
Oficial do Gabinete (FC-05) do Juiz Substituto, tendo em vista férias do titular Marcus Vinicius Berno 
Nunes de Oliveira; 
 
II-TORNAR SEM EFEITO, a partir de 3/6/14, a designação de Édina Zulmira dos Santos, efetuada como 
substituta automática da função comissionada de Supervisor (FC-05) da Seção de Execuções, efetuada 
pela Portaria 20/692, de 29/10/12, publicada na mesma data. 
 
 
PORTARIA N.20/764-DIREF, de 25/6/14 
DESIGNAR para substituírem, em caráter excepcional, no âmbito da 2ª Vara da Subseção Judiciária de 
Patos de Minas: 
 
1-Jairo Matos de Novais Júnior, Técnico Judiciário, no período de 23/6 a 2/7/14, a função comissionada 
de Supervisor (FC-05) da Seção de Protocolo e Informações Processuais, tendo em vista férias da titular, 
Terezinha de Ávila Pinheiro. 
 
2-Diógenes Cristiano dos Santos, Técnico Judiciário, no período de 23/6 a 2/7/14, a função comissionada 
de Supervisor (FC-05) da Seção de Execuções, tendo em vista férias do titular, Alexandre dos Santos da 
Silva. 
 
 
PORTARIA N.20/765-DIREF, de 25/6/14 
INTERROMPER, por imperiosa necessidade do serviço, o gozo das férias de Edmilson Barbosa Ferreira 
Júnior, Analista Judiciário, lotado na Subseção Judiciária de Manhuaçu, a partir de 24/6/14. 
 
 
PORTARIA N.20/766-DIREF, de 25/6/14 
DESIGNAR para substituírem, em caráter excepcional, no âmbito da Subseção Judiciária de Uberlândia: 
 
1-Daniel Alves Ferreira, Técnico Judiciário, nos períodos de 25/6 a 4/7/14 e 7/7 a 5/8/14, a função 
comissionada de Oficial de Gabinete (FC-05) do Juiz Substituto da 2ª Vara, tendo em vista férias da 
titular, Ana Gabriela Martins Zanqueta Reis; 
 
2-Márcia Aparecida Carneiro, Analista Judiciário, no período de 2 a 3/7/14, o cargo em comissão de 
Diretor (CJ-02) da Secretaria da 1ª Vara, tendo em vista férias do titular, Marcio de Freitas Manna e 
impedimento do substituto automático. 
 
 
PORTARIA N.20/767-DIREF, de 25/6/14 
DESIGNAR Luciana Massara Viggiano, Técnico Judiciário, para substituir, em caráter excepcional, no 
período de 23/6 a 3/7/14, o cargo em comissão de Diretor (CJ-03) da Secretaria da 2ª Vara de 
Contagem, tendo em vista férias do titular, Edson Pereira Ramos. 
 
 
PORTARIA N.20/768-DIREF, de 25/6/14 
DESIGNAR Marina Ferreira Diniz Soares, Técnico Judiciário, para substituir, em caráter excepcional, no 
período de 30/6 a 18/7/14, a função comissionada (FC-05) de Supervisor da Seção de Suporte 
Administrativo  da 21ª Vara Federal, tendo em vista férias da titular, Maria Márcia de Santiago Silva. 
 
 
PORTARIA N.20/769-DIREF, de 25/6/14 
EFETUAR as seguintes alterações no âmbito da Seção de Cálculos Judiciais/NUCJU: 
 
I-DISPENSAR Antônio França Malheiros Canabrava, Técnico Judiciário, da função comissionada de 
Encarregado (FC-04) do Setor de Cálculos de Custas Judiciais. DESIGNAR Victor Sant’anna dos Santos, 
Técnico Judiciário, para exercer  a função supracitada, ocorrendo as alterações a partir de 16/7/14. 
 
II-DESIGNAR Cláudia Maria Straessli Pinto Ribeiro, Analista Judiciário, para substituir, em caráter 
excepcional, no período de 28/7 a 8/8/14, a função comissionada de Encarregado (FC-04) do Setor de 
Controle de Arrecadações, tendo em vista férias da titular, Débora Zambalde Vitorino. 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
Boletim de Serviço – Nº 115/2014 - Belo Horizonte, 25 de junho de 2014. 

Subseção Judiciária de Contagem 
 
 
PORTARIA Nº 02/2014  
1ª Vara – Subseção Judiciária de Contagem 
O DOUTOR CARLOS GERALDO TEIXEIRA, MM. JUIZ FEDERAL DA 1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CONTAGEM, NO USO DE ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
 
RESOLVE: 
 
INCLUIR na PORTARIA N. 05/2011 – 1ª Vara da Subseção Judiciária de Contagem, como responsável 
pelo arquivamento no Catalogador Virtual (e-CVD), a servidora LETÍCIA LOPES DA SILVA, analista 
judiciário, matrícula MG211003.  
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE 
 
Contagem/MG, 17 de junho de 2014. 
 
 
 
Subseção Judiciária de Juiz de Fora 
 
 
PORTARIA/DISUB/JFA N. 17  DE 30 DE JUNHO DE 2014 - RESPONSÁVEL CEMAN 
O juiz federal José Alexandre Franco, diretor da subseção judiciária de Juiz de Fora, em substituição (art. 
105 e 109 do Provimento COGER/TRF1ª Região 38/2009), considerando a Resolução TRF1/PRESI/CENAG 
06/2012, a Portaria DIREF/MG 10-119/2012 e a Portaria DISUB/JFA nº 50/2012, que regulamenta a 
central de mandados desta subseção, DESIGNA a oficiala de justiça Daniela Alvim Ribeiro, mat. 
mg205403, responsável pela organização dos trabalhos da CEMAN.JFA, pelo período compreendido entre 
01/07/2014 a 07/01/2015.  
 
PUBLICAR. REGISTRAR. CUMPRIR. 
 
JOSÉ ALEXANDRE FRANCO 
Juiz federal diretor subseção judiciária de Juiz de Fora 
Em substituição 
 
 
 
Subseção Judiciária de Uberaba 
 
Portaria N. 018, de 24 de junho de 2014. 
[Autoriza a utilização de veículos da Subseção Judiciária de Uberaba] 
 
O MM. Juiz Federal ÉLCIO ARRUDA, Diretor do Foro da Subseção Judiciária de Uberaba (MG), no uso de 
suas atribuições legais; 
 
Considerando o disposto na IN-14-08, item 06, c/c a Resolução nº 72/2009 - CJF, 
 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º – Autorizar os servidores CARLOS RENATO SISCONETTO RESENDE e HÉLVIO FANTATO NETO, 
lotados no Núcleo de Apoio à Subseção Judiciária de Uberaba, a conduzir os veículos oficiais 
VOLKSWAGEN PARATI, placa GMF 4969, e CHEVROLET SPIN, placa GMF 7703. 
 
Art. 2º – Afixe-se. Cumpra-se. 
 
Uberaba(MG), 24 de junho de 2014.   
   
Élcio Arruda 
Juiz Federal Diretor do Foro 
 
 
Portaria N. 020, de 25 de junho de 2014. 
[Homologa seleção de estagiários de Direito da Subseção Judiciária de Uberaba] 
 
O MM. Juiz Federal ÉLCIO ARRUDA, Diretor do Foro da Subseção Judiciária de Uberaba (MG), no uso de 
suas atribuições legais; 
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R E S O L V E: 
 
Art. 1º. Homologar o resultado final da Seleção de Candidatos ao Programa de Estágio Remunerado na 
Subseção Judiciária de Uberaba - ano 2014, na área de Direito, nos termos da Portaria N. 02/2014, da 
Comissão Examinadora, de 23-06-2014. 
 
Art. 2º. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Uberaba(MG), 25 de junho de 2014.   
   
Élcio Arruda 
Juiz Federal Diretor do Foro 
 
 
 
Subseção Judiciária de Varginha 
 
 
PORTARIA CONJUNTA   N.: 02/2014 
Delega a designação e redesignação de perícias ao diretor de secretaria e determina outras providências  
 
O Juiz Federal Sérgio Santos Melo e o Juiz Federal Substituto Luiz Antonio Ribeiro da Cruz, no uso de 
suas atribuições legais, considerando os princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia 
processual que regem os atos dos Juizados Especiais Federais; 
 
Considerando o disposto no art. 93, inciso XV, da Constituição Federal de 1988, e no art. 164, § 4º, do 
Código de Processo Civil, que autorizam a prática de atos de mero expediente sem caráter decisório 
pelos servidores; 
  
Considerando o disposto no art. 1º da Resolução Presi/Coger/Cojef . 14, de 11 de maio de 2014; 
 
RESOLVEM: 
 
1 – Delegar ao diretor de secretaria e, na sua ausência, ao seu substituto legal, independentemente de 
despacho, a designação e redesignação de perícias médicas ou sociais, com profissionais previamente 
cadastrados para tal finalidade, em processos desta 1ª Vara ou deste 1º Juizado Especial Federal 
Adjunto que discutam a concessão ou restabelecimento dos benefícios de aposentadoria por invalidez, 
auxílio-doença, auxílio-acidente ou benefício de prestação continuada. 
 
2 – Esclarecer que o ato ora delegado não abrange a designação de nova perícia e o deferimento ou o 
indeferimento de novos quesitos atendendo a requerimento formulado pelas partes após manifestação 
acerca do laudo apresentado pelo primeiro profissional designado. 
 
3 – No caso de não ser realizada a perícia em decorrência do reconhecimento de impedimento ou 
suspeição pelo profissional designado, bem como  pela ausência devidamente justificada da parte 
autora, poderá o diretor de secretaria ou seu substituto redesigná-la. 
 
4 – Sendo informado pelo perito que a parte não compareceu para realização da perícia, fica autorizada 
a intimação da parte para, no prazo de cinco dias, justificar o motivo do não comparecimento, sob pena 
de extinção do feito, sem resolução do mérito. 
 
5 – Do ato ordinatório que designar as perícias deverá constar: 
a) os quesitos pertinentes a cada demanda, os quais seguem no anexo desta portaria; 
b) a fixação do prazo de dez dias para apresentação do laudo; 
c) a intimação das partes para, querendo, apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos; 
d) a fixação dos honorários no valor máximo previsto na resolução que regulamentar o pagamento de 
honorários a peritos nos casos de assistência judiciária gratuita. 
 
6 - Após a juntada do laudo pericial, não sendo apresentados quesitos suplementares, a Secretaria 
deverá adotar as medidas necessárias para pagamento dos peritos nomeados. 
 
8 - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Varginha, 20 de junho de 2014. 
 
Sérgio Santos Melo Luiz Antonio Ribeiro da Cruz 
Juiz Federal Juiz Federal Substituto 
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ANEXO I 
 
1.1 - Quesitos médicos para benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente e 
benefício de prestação continuada 
 
1 – A parte autora é ou foi portadora de doença ou lesão? Em caso afirmativo, qual? Ainda em caso 
afirmativo, descrever as restrições decorrentes da doença ou lesão. 
2 – É possível estimar a data do início da doença/lesão e da cessação, se for o caso? Qual (mês/ano)? 
3 – Caso a parte autora esteja incapacitada, essa incapacidade é temporária ou permanente? 
4 – Caso a parte autora esteja incapacitada, a incapacidade é total ou parcial? 
5 – É possível estimar a data do início e, sendo o caso, da cessação da incapacidade? Qual (mês/ ano)? 
6 – Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença ou lesão, ao longo do tempo? 
7 – A parte autora está acometida de 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 irradiação? 
8 – A doença ou lesão que acomete a parte autora decorre de acidente do trabalho ou é doença 
profissional ou doença do trabalho? 
9 – Em razão de sua enfermidade a parte autora necessita de cuidados médicos permanentes, de 
enfermagem ou de terceiros?  
10 – Queira acrescentar o que entender necessário para maiores esclarecimentos da condição de saúde 
da parte autora. 
 
1.2 – Quesitos da perícia social 
 
A – Situação de convivência familiar da parte autora  
 
a. O núcleo familiar da parte autora é composta de quantas pessoas? 
b. A parte autora vive internada em instituição, abrigo, asilo ou sob responsabilidade de terceiros? Se for 
o caso, quem são os responsáveis? 
 
B - Situação financeira da parte autora e do grupo familiar 
 
a. A parte autora está recebendo algum tipo de benefício, ou está inserido em algum programa social 
como: 
(  ) concessão de órtese e prótese; (  ) qualificação profissional; (  ) geração de renda;  
(  ) cesta básica; (  ) programa de leite; (  ) bolsa escola; (  ) bolsa criança-cidadã;  
(  ) programas para jovens; (  ) transporte gratuito; (  ) habilitação popular; (  )outros,especificar. 
 
b. Quem arca com as despesas dos medicamentos que a parte autora necessita? 
 
c. A parte autora necessita urgente,e não tem como conseguir por conta própria: 
(  ) abrigo; (  ) comida; (  ) vestuário; (  ) cuidados contínuos de terceiros; (  ) óculos;  
(  ) habilitação/reabilitação; (  ) avaliação médica; (  ) medicamentos; (  ) muletas;  
(  ) capacidade e inserção no mercado de trabalho ou em atividades produtivas;  
(  ) preservação de seus direitos; (  ) outras, especificar. 
 
C - Informações sobre os integrantes do núcleo familiar da parte autora 
a. Como é composto o grupo familiar? 
b. Existem mais idosos ou portadores de deficiência, na mesma família, necessitando de apoio? 
Quantos? 
c. Existem pessoas acima de 18 anos que estejam empregadas? 
d. Se positivo, qual a renda mensal de cada componente empregado? Trabalha(m) de carteira assinada? 
 
O perito deverá ainda atentar para as características de cada necessidade identificada: 
 
a. se de abrigo, alimentos, vestuário, documentação pessoal, transporte gratuito, apoio ao idoso e ao 
portador de deficiência, normalmente são atendidos nos programas de assistência social; 
 
b. se de avaliação médica, habilitação, reabilitação, medicamento, órtese e prótese (cadeira de rodas, 
muletas, aparelho auditivo, óculos etc.), vacinação de crianças, acompanhamento pré-natal de 
gestantes, é necessário encaminhar para os serviços de saúde que atendam a essas questões; 
 
c. se de qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho, ou em atividades produtivas, de 
geração de renda, crédito subsidiado etc; 
 
d. se disser respeito à educação especial, educação de crianças de zero a seis anos e educação de 
adultos, buscar atendimento junto à área de educação; 
 
e. se o problema for habitacional, verificar a possibilidade de inclusão junto aos programas da 
habilitação popular. 
 
 


