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SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

PORTARIA SJMG-DIREF - 9961556

Cuida das especificidades da organização dos serviços na Seção Judiciária
de Minas Gerais, em razão da publicação da Resolução Presi 9953729.

O Juiz Federal ANDRÉ PRADO DE VASCONCELOS, Diretor do Foro da Justiça
Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais, conforme designação constante da Portaria Presi 5961137, de
4.5.2018, do TRF-1ª Região, publicada no Diário Oficial da União - Seção 2, de 8.5.2018, no uso das
atribuições que lhe conferem a Lei nº 5.010/66, a Resolução n° 79, de 19.11.2009, alterada pela de nº
2013/00243, de 9.5.2013, ambas do Conselho da Justiça Federal, e o Provimento COGER 129, de
8.4.2016,

 
CONSIDERANDO:
a) que a Organização Mundial de Saúde – OMS declarou, em 11 de março de 2020, que

a contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, se caracteriza como pandemia;
b) a Portaria CJF 140/2020, que dispõe sobre a concessão de regime de teletrabalho

temporário pelo prazo de 15 dias aos servidores que tenham regressado de viagens a localidades com surto
de COVID-19;

c) a Resolução Presi 9953729, de 17 de março de 2020, que estabelece medidas mais
arrojadas e abrangentes, com o menor impacto possível ou eventualmente sem prejuízo da prestação
jurisdicional;

d) que a Seção Judiciária de Minas Gerais recebe, diariamente, grande volume de
magistrados, servidores, colaboradores, advogados e jurisdicionados nas suas dependências;

e) a necessidade de manter a continuidade da prestação jurisdicional;
f) a necessidade de evitar contaminações em grande escala, restringir riscos e preservar a

saúde do público interno e externo;
g) os recursos de tecnologia da informação disponíveis e a possibilidade de realização

das atividades laborais em regime remoto,
 
RESOLVE:
Art. 1º  Dispensar de comparecimento, no período de 17 de março a 02 de abril de 2020,

os estagiários do quadro da Justiça Federal de Minas Gerais.
Art. 2º  Suspender a expedição, distribuição e cumprimento de mandados não urgentes,

inclusive do sistema PJe, no período de 17 de março a 02 de abril de 2020.
Parágrafo único. Ficam suspensos, ainda, os prazos para cumprimento dos mandados

ordinários já distribuídos aos oficiais de justiça, no período estabelecido no caput.
Art. 3º  Durante o regime excepcional disciplinado pela Resolução Presi 9953729, o

atendimento do Nubes e Nucre se dará na modalidade remota (telefone ou e-mail), ficando possibilitado o
atendimento presencial, exclusivamente, mediante prévia autorização por telefone ou e-mail dos
responsáveis pelos referidos Núcleos.

Parágrafo único. Fica suspensa a realização de Juntas Médicas presenciais no período de
17 de março a 02 de abril de 2020.
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Art. 4º  Suspender a entrega de materiais permanentes e de consumo, bem como o
cronograma de viagens com o mesmo fim, salvo urgências previamente autorizadas pela Diretoria do
Nucaf.

Art. 5º  Autorizar ao servidor, a quem for concedido o regime de teletrabalho, o acesso à
rede VPN, devendo a solicitação ocorrer via e-sosti e com a respectiva autorização do superior imediato.

Art. 6º Por força do disposto no parágrafo 4º do artigo 4º da Resolução Presi 9953729,
autorizar ao serviço médico o suporte aos colaboradores terceirizados mediante prévia anuência da
Diretoria da Secad.

Art. 7º As demais dúvidas que extrapolem o âmbito de gestão de cada uma das unidades
administrativas e judiciais serão dirimidas pelo Diretor do Foro através do processo SEI respectivo.

 
ANDRÉ PRADO DE VASCONCELOS

Juiz Federal Diretor do Foro
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