
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

PORTARIA SJMG-DIREF - 5719635

Aprova  o  Manual  de  Atribuições das Unidades Administrativas  da
sede da Seção Judiciária de Minas Gerais.

A Juíza Federal  SIMONE DOS SANTOS LEMOS FERNANDES,  Diretora do
Foro da Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais, conforme designação constante da Portaria
Presi  171,  de 10.5.2016,  do TRF-1ª  Região,  publicada no Diário  Oficial  da União -  Seção 2,  de
11.5.2016,  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  necessidade  de  controle  adminstrativo  e  segregação  de  funções,  fomentando  a
melhoria nos controles internos das unidades administrativas e redução de riscos nos procedimentos;

a  necessidade  de  atualização  do  rol  de  atividades  desenvolvidas  pelos  setores
administrativas frente às diversas alterações estruturais ocorridas ao longo do tempo;

que  a  organização  da  administração  interna,  por  meio  de  rol  de  atribuições  dos
setores, constitui-se  em instrumento formal para consulta; 

o previsto no 8º da Resolução PRESI 24/2015, delegando competência ao Diretor do
Foro  para  descrever  as  atribuições  das  unidades  criadas  ou  transformadas  em  procedimentos  de
reestruturações administrativas;

o interesse da Administração.

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar o Manual de Atribuições das unidades administrativas da sede da
Seção Judiciária de Minas Gerais, devendo ser observado e divulgado no âmbito de toda a Seccional.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Simone dos Santos Lemos Fernandes
Juíza Federal Diretora do Foro

Seção Judiciária de Minas Gerais
documento assinado digitalmente

 

Documento assinado eletronicamente por Simone dos Santos Lemos Fernandes, Diretora do
Foro, em 08/03/2018, às 18:34 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 5719635 e o código CRC 2912A489.
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 Seção Judiciária de Minas Gerais

MANUAL DE ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

 BELO HORIZONTE - MG

 

 

Introdução:

 

 

FINALIDADE:

 Estabelecer as competências das unidades administrativas da sede da Seção Judiciária de Minas Gerais,
com base em sua estrutura organizacional

 

APLICAÇÃO:

Todas as unidades administrativas da Seccional, respectivos titulares e equipes de servidores deverão
conhecer e exercer as funções e atribuições descritas no presente manual.

 

REVISÃO/ATUALIZAÇÃO:

 

O Manual de Atribuições das Unidades Administrativas da Seção Judiciária de Minas Gerais foi revisado
e adequado à estrutura administrativa da Seccional, aprovada pela Portaria DIREF nr. 165 de 28 de
outubro de 2016, aditada pela Portaria de DIREF nº 3 de 11 de janeiro de 2017.

 

 

DIRETORIA DO FORO

SIGLA: DIREF

TITULAR: DIRETOR DO FORO
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FINALIDADE:

Exercer, orientar, controlar e avaliar a execução das atividades judicantes e administrativas da Seção
Judiciária e representá-la institucionalmente.

 

ATRIBUIÇÕES:

Exercer as atribuições que lhe conferem as normas do Conselho da Justiça Federal e do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região.
Atuar como Ordenadora de Despesas da Seção Judiciária de Minas Gerais, responsabilizando-se
pela coordenação da execução orçamentária e financeira da Seccional.
Atuar como Juiz Distribuidor, responsabilizando-se por todos os feitos relativos à distribuição
processual  no âmbito da Seccional.

Representar a Seção Judiciária institucionalmente.
Atuar junto ao Tribunal, demais Seções Judiciárias e outros órgãos,  no sentido de promover
permanente intercâmbio gerencial, técnico e administrativo.
Exercer  a direção geral e a coordenação das atividades da Seção Judiciária.
Definir diretrizes, planos e estratégias de ação gerais para a Seção Judiciária, em consonância com
as políticas e objetivos do Planejamento Estratégico da Justiça Federal da 1ª Região.
Receber, transmitir e fazer cumprir as decisões superiores.
Exercer as funções de Corregedor permanente dos serviços auxiliares não vinculados diretamente
às varas.
Baixar portarias, regulamentos, ordens de serviço e outros documentos normatizando
procedimentos de  âmbito interno da Seccional.

 

Seção de Suporte Administrativo 

SIGLA: SESUD/DIREF

SUBORDINAÇÃO: Diretoria do Foro

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE

Coordenar e executar as atividades de apoio administrativo à Diretoria do Foro e prestar assistência direta
ao Juiz Federal Diretor do Foro

 

ATRIBUIÇÕES

Prestar apoio ao juiz diretor do Foro nos assuntos administrativos, no preparo e conferência de
expedientes e correspondências, bem como na organização e controle de sua agenda.
Examinar, preparar, controlar e encaminhar a correspondência do gabinete.
Recepcionar visitantes, marcar reuniões, fazer contatos telefônicos e prestar informações sobre
assuntos pertinentes ao gabinete.
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Executar serviços de apoio às viagens do juiz diretor do foro.
Organizar e manter arquivos de interesse da unidade.
Receber, expedir, registrar e distribuir documentos, correspondências e processos pessoalmente ou
mediante sistema SEI ou malote digital.
Autuar, instruir e acompanhar processos administrativos eletrônicos no SEI.
Providenciar requisições de material e de serviço.
Receber, controlar, guardar e distribuir o material necessário ao desenvolvimento das atividades do
gabinete.
zelar pela guarda, conservação e utilização do mobiliário e equipamentos do gabinete, da assessoria
e da sala de reuniões;
realizar o cadastramento/descadastramento de magistrados no sistema INFOJUD;
Realizar o cadastramento/descadastramento de juízes e servidores no sistema SIEL.
Realizar o cadastramento de juízes e servidores no sistema Plenus da previdência social.

 

CENTRO JUDICIÁRIO DE CONCILIAÇÃO

SIGLA: CEJUC

SUBORDINAÇÃO: Diretoria do Foro

TITULAR: Diretor de Núcleo

 

FINALIDADE:

Promover os serviços de conciliação, mediação e outros métodos consensuais de solução de conflito, bem
como ações para a gestão transparente da informação, garantindo a sua proteção, autenticidade e
integridade, além de desenvolver programas e ações que visem à promoção da cidadania.

 

ATRIBUIÇÕES:

Promover a solução processual e pré-processual de conflitos através dos serviços de conciliação,
mediação e outros métodos consensuais;
Dar tramitação a processos e reclamações pré-processuais (RPP’s) mediante seu recebimento,
triagem, intimação das partes, realização de audiências/sessões de conciliação e homologação de
acordos;
Prestar apoio jurídico ao Juiz Federal Coordenador;
Formar conciliadores;
Estabelecer convênios e parcerias com outras entidades para o desenvolvimento de ações e
programas destinados à conciliação;
Atender e orientar o cidadão quanto ao acesso a informações relativas à Justiça Federal de Minas
Gerais e quanto à forma de consultar a tramitação de documentos na Justiça Federal, Seção
Judiciária de Minas Gerais;
Receber recurso contra a negativa de acesso a informações e o encaminhar à autoridade competente
para sua apreciação;
Assegurar o protocolo de documentos e requerimentos de acesso a informações que dizem respeito
à Justiça Federal de Minas Gerais;
Assegurar a proteção e controle de acesso a informações sigilosas, restringindo-o a pessoas que

SEI/TRF1 - 5719635 - Portaria SJMG-Diref https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

4 de 69 09/03/2018 14:41



tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas na forma regulamentada
para o tratamento de informações sigilosas pelo SEIC – Serviço de Informações e Cidadania;
Prestar serviços de interesse dos cidadãos, abrangidos por convênios estabelecidos com outros
órgãos públicos, conforme previsão do art. 3º e do art. 10 da Resolução nº 125 do CNJ, de
29/11/2010;

 

SEÇÃO DE ASSUNTOS DA MAGISTRATURA

SIGLA: SEMAG

SUBORDINAÇÃO: DIREF

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE:

Supervisionar as atividades relativas à legislação, informações cadastrais e assentamento individual dos
magistrados da Seção e subseções judiciárias, avaliando os resultados.

 

ATRIBUIÇÕES:

Organizar e atualizar o cadastro dos magistrados da Seção Judiciária de Minas Gerais – SJMG;
elaborar ofícios e minutas de substituição de magistrados para apreciação do juiz diretor do Foro;
lançar mensalmente nos sistemas informatizados as substituições de juízes ocorridas na seccional e
subseções judiciárias;
elaborar escala semanal de plantão dos magistrados, bem como a escala de plantão do recesso
forense;
registrar e acompanhar os afastamentos e licenças dos magistrados;
acompanhar a publicação de atos de magistrados no Diário Oficial da União, Diário Eletrônico da
Justiça Federal da 1ª Região - eDJF1 e Boletim Eletrônico de Serviço da 1ª Região, atualizando o
assentamento individual dos magistrados da SJMG;
registrar no programa SIAP-DIREF todos os atos e documentos afetos aos magistrados;
lavrar, receber e registrar os termos de exercício dos magistrados da SJMG, mantendo-os sob sua
guarda;
acompanhar e manter atualizada em arquivo a legislação referente às atribuições da unidade;
convocar anualmente os magistrados inativos da SJMG para o recadastramento;
analisar previamente a escala semestral dos juízes, bem como as solicitações de marcação/alteração
de férias, para apreciação pelo diretor do Foro;
elaborar informações, comunicações e minutas nos processos referentes a férias, licenças,
compensação de recesso e plantão, auxílio natalidade e transferência de plantão das subseções
judiciárias, com os respectivos lançamentos nos sistemas informatizados;
emitir certidões de competência da unidade requeridas pelos magistrados;
elaborar semestralmente o edital de listas de substituição de magistrados, organizando as
respectivas listas da seccional e subseções judiciárias;
receber, expedir, registrar e distribuir documentos e expedientes afetos a unidade;
encaminhar à Seção de Pagamento – SEPAG, dentro dos prazos estabelecidos, planilha mensal
referente às substituições e convocações de magistrados, bem como a planilha referente ao
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exercício cumulativo de jurisdição;
cotejar relatórios de afastamentos dos sistemas SIAP-DIREF e Oracle, aferindo a quantidade de
magistrados ativos, arquivando os relatórios e encaminhando à Seção de Cadastro de
Pessoal/SECAP o quantitativo efetivo de magistrados ativos;
analisar os processos que lhe forem submetidos, instruindo-os e submetendo-os à apreciação do juiz
Diretor do Foro;
preparar e despachar com o juiz diretor do Foro os expedientes e processos em que deva se
manifestar;
prestar apoio ao juiz diretor do Foro nos assuntos relativos à SEMAG;
colaborar, dentro de sua área de atuação, com os dirigentes, magistrados e servidores da Seção
Judiciária de Minas Gerais;
organizar e manter arquivos de interesse da unidade;
zelar pela guarda, conservação e utilização do mobiliário e equipamento do Gabinete;
elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às atividades da unidade;
desempenhar outras atribuições afetas à unidade, delegadas pela autoridade superior    ou contidas
em normas.

 

SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

SIGLA: SECOS

SUBORDINAÇÃO: DIREF

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE:

Assessorar a Diretoria do Foro e as autoridades da Seção Judiciária de Minas Gerais nas atividades
relacionadas à comunicação social; promover e salvaguardar a imagem da Seccional e contribuir para a
transparência institucional; planejar e executar atividades de comunicação interna e externa da Seccional;
facilitar e intermediar o acesso à informação de interesse público acerca de julgamentos das unidades
judiciárias e atividades institucionais, a partir de orientações fornecidas pelas fontes internas de notícia

 

ATRIBUIÇÕES:

Coordenar a cobertura jornalística e o registro fotográfico dos eventos oficiais e sociais da Seção
Judiciária;
Assistir os profissionais encarregados de cobertura jornalística;
Prestar atendimento diário aos órgãos de imprensa, por telefone, e-mail e de forma presencial,
facilitando a interlocução entre os jornalistas e os magistrados da sede e das subseções judiciárias
da Seccional;
Realizar entrevistas, redigir e diagramar matérias jornalísticas e avisos, para veiculação interna e
externa no portal (intranet e internet), nos murais e em outros meios de comunicação da Seccional;
Editorar e enviar matérias jornalísticas desta Seccional para veiculação nos meios de comunicação
do TRF1 (Primeira Região Hoje, Portal do TRF1, Revista e outros informativos;
Colaborar com a equipe da ASCOM/TRF1 na produção de suas matérias, através da apuração de
dados e realização de entrevistas e fotografias nesta Seccional;
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Redigir notas oficiais e press releases sobre decisões judiciais, solicitados pelos Juízos, e elaborar
informativos de cunho institucional sobre eventos diversos, para distribuição à imprensa em geral –
atendimento à sede e às subseções judiciárias;
Elaborar o clipping diário da Seccional, enviando-o aos magistrados e setores citados nas matérias;
Prestar apoio às Varas Federais por ocasião de audiências e julgamentos, realizando o
credenciamento de jornalistas e coordenando os trabalhos de cobertura;
Organizar entrevistas coletivas na Seccional, solicitadas pelos Juízos e pela Diretoria do Foro;
Gerir a comunicação interna da Seccional, propiciando a circulação da informação entre os diversos
setores, através dos canais disponíveis;
Elaborar o marketing interno e externo, através de campanhas publicitárias e outras ações de
comunicação;
Elaborar o planejamento gráfico de peças promocionais para veiculação interna e externa (cartazes,
folders, impressos ou digitais);
Realizar e editar fotografias;
Coordenar a elaboração de vídeos sob demanda da Diretoria do Foro (roteiro e produção
executiva);
Gerenciar o espaço de notícias e avisos do portal da Seccional na intranet e internet, realizando o
cadastramento do conteúdo e ajuste dos layouts;
Elaborar e atualizar o cadastro de autoridades para utilização nos eventos oficiais;
Preparar e expedir convites para cerimônias e festividades promovidas pela Seção Judiciária;
Receber confirmações de presença e consolidá-las em lista, para elaboração de nominata em
eventos oficiais;
Manter permanente intercâmbio com as áreas de comunicação social do Tribunal;
Participar do treinamento do pessoal da Seção de Comunicação Social, orientando sobre o trato
com o público externo;
Executar e supervisionar os planos de trabalho e cronogramas de realização de atividades da Seção,
de forma a zelar pelo cumprimento dos prazos estipulados;
Elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às atividades da Seção;
Desempenhar outras atribuições afetas à unidade, delegadas pela autoridade superior ou contidas
em normas.

 

NÚCLEO JURÍDICO

SIGLA: NUJUR

SUBORDINAÇÃO: Diretoria do Foro

TITULAR: Diretor de Núcleo

 

FINALIDADE:

Coordenar, dirigir, organizar, orientar, controlar e avaliar as atividades de assessoramento técnico e
jurídico que são prestadas ao Diretor do Foro, ao Diretor da Secretaria Administrativa e às demais
unidades que compõem a Secretaria Administrativa.

 

ATRIBUIÇÕES:
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Despachar com o Juiz Diretor do Foro os expedientes e processos em que deva se manifestar;
Administrar, coordenar, fiscalizar e, em conjunto com as Seções que o compõem, executar as
atividades de competência do Núcleo, observadas as determinações e orientações da Diretoria do
Foro e da Diretoria da Secretaria Administrativa;
Orientar os demais Núcleos e Seções quanto ao cumprimento das Resoluções, Normas,
Regulamentos e Instruções Normativas em vigor, na elaboração de análises, pareceres, minutas de
contratos, de convênios, de decisões e de despachos;
Assessorar o superior imediato nos assuntos demandados, especialmente quanto aos aspectos
jurídicos e legais;
Manter a Diretoria do Foro informada quanto ao andamento dos trabalhos em execução;
Controlar a distribuição e a tramitação de documentos e processos no âmbito do Núcleo;
Promover a racionalização e padronização dos trabalhos do Núcleo e auxiliar os demais Núcleos
nesta tarefa;
Promover, em conjunto com os demais Núcleos, o desenvolvimento de fluxogramas dos processos
administrativos;
Submeter à Diretoria do Foro e à Diretoria da Secretaria Administrativa, em conjunto com as
Seções que o compõem, as análises e pareceres elaborados;
Minutar os despachos e decisões, quando determinado, sobre matérias levadas a exame e decisão do
Juiz Diretor do Foro;
Desenvolver novas formas de trabalho para fomentar o incremento da eficiência, da eficácia e da
efetividade do Núcleo, da gestão socioambiental e do plano de logística sustentável;
Acompanhar e orientar na execução das tarefas distribuídas às Seções que compõem o Núcleo;
Orientar os Núcleos e Seções quanto ao cumprimento das decisões, despachos, portarias e ordens
de serviços da Diretoria do Foro;
Orientar os Núcleos e Seções quanto à pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência;
Elaborar, em conjunto com órgãos e entidades externas, minutas de convênios e de termos de
cooperação, em matéria de interesse da Diretoria do Foro ou da Secretaria Administrativa;
Preparar ofícios com informações de interesse da Advocacia Geral da União para defesa da União;
Colaborar, dentro de sua área de atuação, com os dirigentes e servidores da Seção Judiciária e das
Subseções;
Analisar e manifestar-se juridicamente sobre a elaboração e edição de portarias, ordens de serviços,
editais, etc.
Colaborar com a implementação do plano estratégico do TRF e o cumprimento de metas, projetos e
iniciativas;
Colaborar com o registro dos riscos verificados, com vistas a subsidiar as atividades de auditoria;

 

SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA

SIGLA: SEASJ

SUBORDINAÇÃO: NUJUR

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE:

Assessorar a Diretoria do NUJUR nas atividades de assessoramento técnico e jurídico ao Diretor do Foro
e demais unidades administrativas da Seção Judiciária.
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ATRIBUIÇÕES:

Fazer pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência;
Submeter à Diretoria do NUJUR minutas de despachos e decisões para aprovação;
Analisar os processos que lhe forem submetidos e emitir pareceres conclusivos;
Elaborar estudos e pareceres preliminares dos assuntos que lhe forem encaminhados;
Estudar, analisar e emitir pareceres em casos que ocorram controvérsias, sindicâncias e inquéritos
administrativos;
Controlar e acompanhar os processos administrativos recebidos pela área;
Preparar ofícios com informações de interesse da Advocacia Geral da União para defesa da União;
Orientar os Núcleos e Seções quanto ao cumprimento das decisões, despachos, portarias e ordens
de serviços da Diretoria do Foro;
Orientar os Núcleos e Seções quanto à pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência;
Executar os planos de trabalho e cronogramas de realização de atividades da unidade, de forma a
zelar pelo cumprimento dos prazos estipulados;
Desenvolver demais atividades afetas à unidade, delegadas pela Diretoria do NUJUR ou contidas
em normas.
Prestar suporte e apoio ao diretor do núcleo, em atos de orientação e controle de legalidade da
despesa e nas informações e diligências solicitadas pela área de auditoria do TRF1 1ª Região, pelo
Conselho da Justiça Federal (CJF), pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Tribunal de
Contas da União (TCU), quando não for de competência do Núcleo de Auditoria da Seção
Judiciária;
Subsidiar o diretor do núcleo para recomendar às unidades administrativas na correção de falhas,
omissões ou impropriedades detectadas na análise, propondo as medidas adequadas ao
aperfeiçoamento da formalização dos processos compreendidos em sua área de competência;
Providenciar análises prévias de requerimentos de aposentadoria de servidores.

 

SEÇÃO DE ANÁLISES E PARECERES JURÍDICOS 

SIGLA: SEAJU

SUBORDINAÇÃO: NUJUR

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE:

Prestar assessoramento técnico e jurídico ao Diretor do NUJUR nas atividades de assessoramento ao
Diretor da Secretaria Administrativa e às demais unidades administrativas que compõem a Seção
Judiciária

 

ATRIBUIÇÕES:

Controlar e acompanhar os processos administrativos recebidos pela área;
Analisar, quando determinado, qualquer matéria levada a exame e decisão da diretoria da Secretaria
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Administrativa;
Elaborar estudos e pareceres preliminares dos assuntos encaminhados ao diretor do núcleo;
Fazer pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência;
Organizar e manter atualizada a jurisprudência, leis e normas regulamentares aplicáveis a licitações
e contratações diretas;
Colaborar com os dirigentes e servidores da Seção Judiciária em assuntos pertinentes à unidade;
Analisar a legalidade, legitimidade, economicidade e eficiência dos procedimentos administrativos
relativos às contratações de obras, serviços e aquisições efetuadas por meio de licitação pública,
dispensas, inexigibilidades, adesões a atas de registro de preços, bem como orientar a realização nas
Subseções  Judiciárias vinculadas, nos casos e limites legais da delegação feita pela autoridade
competente;
Analisar, sob o aspecto jurídico-formal, os termos de referência e projetos básicos dos processos de
despesa;
Verificar se as modalidades de licitações realizadas se coadunam com os seus objetos, bem como
com os limites de valor estabelecidos em legislação;
Prestar suporte e apoio ao diretor do núcleo, em atos de orientação e controle de legalidade da
despesa e nas informações e diligências solicitadas pela área de auditoria do TRF1 1ª Região, pelo
Conselho da Justiça Federal (CJF), pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Tribunal de
Contas da União (TCU), quando não for de competência do Núcleo de Auditoria da Seção
Judiciária;
Analisar os procedimentos de apuração e aplicação de penalidades às empresas contratadas pela
Seção Judiciária, em caso de inexecução ou descumprimento total ou parcial dos instrumentos
contratuais, nas fases preliminar e recursal de defesa, emitindo parecer informativo e opinativo,
acrescido da proposta fundamentada da decisão da autoridade competente;
Subsidiar o diretor do núcleo na proposta de acionamento da Advocacia Geral da União,  visando
 elidir a responsabilidade subsidiária da Seção Judiciária, na qualidade de tomador de serviços de
terceirização de mão de obra,  pelas verbas trabalhistas inadimplidas pela empresa contratada;
Subsidiar o diretor do núcleo para recomendar às unidades administrativas na  correção de falhas,
omissões ou impropriedades detectadas na análise, propondo as medidas adequadas ao
aperfeiçoamento da formalização dos processos compreendidos em sua área de competência;
Emitir, quando determinado,  manifestações técnicas sobre as interpretações dos atos normativos
relacionados às matérias de competência da Seção, com vistas à padronização de procedimentos.
Colaborar no desenvolvimento de novas formas de trabalho para fomentar o incremento da
eficiência, da eficácia e da efetividade da unidade, da gestão socioambiental e do plano de logística
sustentável;
Colaborar com a implementação do plano estratégico do TRF e o cumprimento de metas, projetos e
iniciativas;
Colaborar com o  registro dos riscos verificados, com vistas a subsidiar as atividades de auditoria;
 Desempenhar outras atribuições afetas à unidade previstas em normas ou delegadas pela autoridade
superior.

 

NÚCLEO DE AUDITORIA INTERNA

SIGLA: NUAUD

SUBORDINAÇÃO: Diretoria do Foro

TITULAR: Diretor de Núcleo
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FINALIDADE

Dirigir, organizar, orientar e supervisionar a avaliação da governança, bem como as atividades de
auditoria contábil, financeira, orçamentária, patrimonial, de tecnologia da informação e de pessoas, no
âmbito da Seção Judiciária, tendo por base os princípios legais e constitucionais que regem a
Administração Pública, sob os aspectos da efetividade, economicidade, eficiência e eficácia.

 

ATRIBUIÇÕES:

Dirigir as atividades de auditoria interna no âmbito da Seção Judiciária e Subseções vinculadas.
Acompanhar os registros dos riscos verificados, com vistas a subsidiar o planejamento das
atividades de auditoria.
Coordenar a elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT e do Plano de
Auditoria de Longo Prazo – PALP.
Promover e coordenar estudos com vistas à identificação de prioridades para a realização de
auditorias.
Submeter, ao Diretor do Foro, proposta para realização de auditorias em áreas e temas relevantes,
constantes do Plano Anual de Atividades do Núcleo de Auditoria Interna.
Coordenar e orientar a elaboração e a execução dos planos e programas de auditoria, em
consonância com as diretrizes preestabelecidas, objetivando a avaliação do desempenho das
unidades auditadas.
Acompanhar as auditorias realizadas e avaliações programadas no PAINT e as que eventualmente
foram determinadas pelo Diretor do foro ou solicitadas pelos órgãos superiores.
Acompanhar a formulação de recomendações de medidas saneadoras ou preventivas com a
finalidade de aprimorar controles internos administrativos, visando evitar a ocorrência de falhas,
desperdícios, ineficiência e ineficácia.
Interagir com as demais unidades da Administração, a fim de promover a integração de
informações e a uniformização de entendimentos de interesse comum à fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional, patrimonial, bem como dos atos de gestão praticados pela
Seção Judiciária, com vistas à uniformização de entendimentos.
Propor a contratação eventual de serviços técnicos especializados de auditoria ou consultoria, com
vistas à colaboração nas atividades a serem realizadas pela área de auditoria, sempre que o campo
de atuação, a natureza das atividades ou a complexidade técnica do órgão ou objeto a ser auditado
assim exigir.
Recomendar às unidades administrativas a correção de falhas, omissões ou impropriedades
detectadas no desenvolvimento dos trabalhos, propondo as medidas adequadas ao aperfeiçoamento
da formalização dos processos compreendidos em sua área de competência para que os riscos
possam ser identificados e gerenciados pelos gestores.
Desenvolver novas formas de trabalho para fomentar o incremento da eficiência, eficácia e
efetividade da unidade.
Coordenar os trabalhos de inspeções físicas in loco e entrevistas, a fim de verificar o desempenho
operacional na prática de atos administrativos, bem como os controles internos empregados pelos
responsáveis, para identificação e mitigação de riscos que comprometam os resultados esperados.
Coordenar e elaborar documentos, tabelas, planilhas, listas de verificações, arquivos informatizados
e demais documentos que deverão dar suporte aos relatórios de auditoria.
Coordenar a gestão da documentação de todos os elementos significativos dos exames realizados,
para evidenciar que a auditoria foi executada de acordo com as normas aplicáveis.
Coordenar, orientar os trabalhos de apuração de atos ou fatos divulgados ou denunciados como
ilegais ou irregulares na aplicação de recursos públicos.
Coordenar a apuração e consolidação dos resultados e providências adotadas a partir de
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recomendações emitidas pelo Núcleo, com vistas à avaliação dos trabalhos de auditoria.
Apresentar o resultado das auditorias realizadas ao ordenador de despesas.
Acompanhar o monitoramento das providências adotadas pelas unidades auditadas, em decorrência
das impropriedades e irregularidades identificadas nos trabalhos de auditoria, manifestando-se
sobre a eficácia das medidas regularizadora.
Acompanhar o atendimento às recomendações e determinações expedidas pelos Órgãos Superiores,
em assuntos relacionados á matéria de competência do Núcleo, bem como controlar o cumprimento
dos prazos fixados.
Acompanhar e/ou colaborar com a implementação do plano estratégico da Seção Judiciária e o
cumprimento de metas, projetos e iniciativas.
Coordenar, orientar o levantamento e a elaboração do Relatório de Auditoria de Gestão,
objetivando a composição anual do processo de contas da Seção Judiciária.
Coordenar e orientar quanto à correta aplicação de normas e procedimentos relativos às matérias de
competência da área de atuação do Núcleo.
Coordenar o fornecimento de dados para manter atualizadas as informações dos sistemas
informatizados e da rede corporativa na intranet, internet e similares, com dados referentes às
atividades desenvolvidas pelo Núcleo.
Organizar e manter atualizada a base de dados de legislação e jurisprudência de interesse do
Núcleo.
Desempenhar outras atribuições afetas à unidade previstas em normas ou delegadas pela autoridade
superior.

 

SEÇÃO DE AUDITORIA CONTÁBIL E PATRIMONIAL

SIGLA: SEAUC

SUBORDINAÇÃO: NUAUD

TITULAR: Supervisor de Seção

 

FINALIDADE:

Realizar ações de auditoria interna na gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Seção Judiciária de
Minas Gerais e das Subseções vinculadas.

 

ATRIBUIÇÕES:

Participar da elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT e do Plano de
Auditoria de Longo Prazo - PALP;
Auditar as demonstrações contábeis da Seção Judiciária de Minas Gerais, a fim de certificar a
adequada e correta representação da situação financeira e patrimonial;
Verificar a atualização e a exatidão do registro de ordenadores de despesas e demais responsáveis
por bens e valores públicos no SIAFI;
Analisar e avaliar procedimentos contábeis e controles internos adotados pela SJMG, com vistas a
garantir a qualidade e fidedignidade dos registros contábeis e a eficácia dos controles;
Auditar controles internos utilizados nos registros contábeis relativos a materiais de consumo, aos
bens permanentes, incluindo as retenções, descontos e recolhimento de tributos e contribuições
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incidentes sobre as despesas;
Auditar, por amostragem, processos de ressarcimento de despesas ao órgão de origem de servidores
requisitados, com foco nos registros contábeis e na legislação tributária;
Realizar auditoria para avaliar a aplicação ou guarda de bens e valores públicos destinados à SJMG
e Subseções, objetivando a composição do processo de contas anual;
Examinar processos administrativos relativos à alienação de bens, verificando a adequação à
legislação afeta à matéria;
Analisar processos administrativos referentes a outorgas de uso de imóveis e confrontar com os
lançamentos realizados no SIAFI e SPIUNET / CADIJUS;
Auditar os procedimentos administrativos referentes ao  almoxarifado e aos bens móveis, bem
como aos inventários anuais emitidos pela SJMG e Subseções vinculadas;
Atuar na elaboração de Programas de Auditoria de sua competência;
Identificar prioridades e propor auditorias sempre que os atos e fatos de gestão constantes dos
documentos e processos analisados demandem tal medida, considerando os critérios de
materialidade, relevância e risco;
Manter registro dos riscos verificados, com vistas a subsidiar o planejamento da atividades de
auditoria;
Submeter, ao titular do Núcleo, proposta para realização de auditorias em áreas e temas relevantes
na área contábil e patrimonial;
 Interagir com as Seções do Núcleo e com as demais unidades da administração, a fim de promover
a integração de informações e a uniformização de entendimentos de interesse comum à área
contábil e patrimonial;
Formular recomendações de medidas saneadoras ou preventivas com a finalidade de aprimorar
controles internos administrativos, visando a evitar a ocorrência de falhas, desperdícios, ineficiência
e ineficácia;
Recomendar às unidades administrativas a correção de falhas, omissões ou impropriedades
detectadas no desenvolvimento dos trabalhos, propondo as medidas de aperfeiçoamento na
formalização dos processos compreendidos em sua área de competência, para que os riscos possam
ser identificados e gerenciados pelos gestores;
Desenvolver novas formas de trabalho para fomentar o incremento da eficiência, eficácia e
efetividade nesta Seção Judiciária;
Realizar inspeções físicas in loco e entrevistas, a fim de verificar o desempenho operacional na
prática de atos administrativos, bem como os controles internos empregados pelos responsáveis
para identificação e mitigação de riscos que comprometam os resultados esperados;
Elaborar documentos, tabelas, planilhas, listas de verificações, arquivos informatizados e demais
documentos que deverão dar suporte aos relatórios de auditoria;
Documentar todos os elementos significativos dos exames realizados, para evidenciar que a
auditoria foi executada de acordo com as normas aplicáveis;
Apurar e consolidar os resultados e providências adotadas a partir de recomendações emitidas pela
Seção, com vistas à avaliação dos trabalhos de auditoria;
Elaborar relatórios periódicos sobre as atividades desenvolvidas pela Seção;
Monitorar as providências adotadas pelas unidades auditadas, em decorrência de impropriedades e
irregularidades detectadas nos trabalhos, manifestando-se sobre a eficácia das medidas
regularizadoras;
Acompanhar a apuração de atos ou fatos divulgados ou denunciados como ilegais ou irregulares na
aplicação de recursos públicos afetos à área contábil e patrimonial;
Acompanhar e verificar o atendimento às recomendações e determinações expedidas pelos Órgãos
Superiores, em assuntos relacionadas à matéria de sua competência, bem como controlar o
cumprimento dos prazos fixados;
Acompanhar e/ou colaborar com a implementação do plano estratégico da Seção Judiciária e o
cumprimento de metas, projetos e iniciativas na área contábil e patrimonial;
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 Elaborar documentos com informações e dados pertinentes às matérias de sua competência para
compor o relatório de Auditoria de Gestão da Seção Judiciária;   
Orientar a aplicação de normas e procedimentos relativos à área contábil financeira e patrimonial
Organizar e manter atualizada a base de dados de legislação e jurisprudência pertinentes e de
interesse da Seção;
Desempenhar outras atribuições afetas à unidade previstas em normas ou delegadas pela autoridade
superior;
Participar da execução das auditorias e avaliações programadas no PAINT e as que eventualmente
forem determinadas pela administração do Tribunal ou solicitadas por outras autoridades;
Promover estudos, analisar proposições e apresentar propostas de aperfeiçoamentos dos
procedimentos concernentes à sua área de atuação;
Fornecer dados para manter atualizadas as informações dos sistemas informatizados e da rede
corporativa na intranet, internet e similares, com dados referentes às atividades desenvolvidas pela
área.

 

SEÇÃO DE AUDITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

SIGLA: SEAUG

SUBORDINAÇÃO: NÚCLEO DE AUDITORIA INTERNA

TITULAR: SUPERVISOR DA SEÇÃO

 

FINALIDADE:

 

Realizar ações de auditoria interna, nos termos do Plano Anual de Auditoria, nas licitações, execução dos
contratos firmados com terceiros, contratações diretas, inexigibilidades, convênios, acordos e outros
instrumentos inerentes à gestão administrativa da Seção Judiciária de Minas Gerais e Subseções
vinculadas, visando comprovar a legalidade, legitimidade e economicidade, bem como avaliar os
resultados alcançados quanto à eficácia e eficiência nas estruturas de governança e de gestão das unidades
administrativas da Seção Judiciária de Minas Gerais.

 

ATRIBUIÇÕES:

Realizar ações de auditoria sobre os procedimentos administrativos relativos às contratações de
obras, serviços e aquisições efetuadas por meio de licitação pública, dispensas, inexigibilidades,
adesões a atas de registro de preços, suprimentos de fundos, inclusive as vinculadas a instrumentos
contratuais de duração continuada ou parcelada.
Realizar ações de auditoria para avaliar se as modalidades de licitações realizadas se coadunam
com os seus objetos e com os limites de valor estabelecidos em legislação.
Realizar ações de auditoria para avaliar as minutas de editais de licitação.
Realizar ações de auditoria sobre os procedimentos relativos à aplicação das penalidades previstas
na legislação, às publicações dos avisos de licitação e ratificações das dispensas e inexigibilidades,
ao cadastramento das contratações nos sistemas informatizados, bem como à composição e prazos
de vigência de comissões de licitação.
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Realizar ações de auditoria e avaliações na execução das despesas oriundas de procedimentos
licitatórios e contratações diretas que não geram termo formal de contrato.
Realizar ações de auditoria sobre as contratações de obras e serviços, vinculadas a instrumentos
contratuais de duração continuada ou parcelada, e de entrega imediata, observando a legalidade,
legitimidade e eficiência.
Auditar controles internos administrativos relativos aos contratos de obras, serviços e aquisições
vinculadas a instrumentos contratuais.
Realizar ações de auditoria sobre os termos de contratos firmados, bem como as respectivas
execuções, verificando os pagamentos, reajustes, repactuações e reequilíbrios econômico-
financeiros efetuados.
Realizar auditorias e avaliações nos procedimentos concernentes às adesões a atas de registro de
preços, firmadas por outros órgãos públicos, especificamente quanto à formalização dos contratos
delas decorrentes e suas respectivas alterações.
Realizar auditorias e avaliações na formalização de alterações contratuais, realizadas por meio de
termos aditivos, apostilamentos, bem como na formalização de rescisões por meio de distrato ou
termo de rescisão.
Realizar ações de auditoria na execução das despesas contratuais decorrentes de procedimentos
licitatórios, dispensas e inexigibilidades.
Realizar auditorias e avaliações dos controles internos utilizados pelas unidades da Seção Judiciária
de Minas Gerais sobre temas que não são de competência das demais seções do Nuaud, observando
os aspectos de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade.
Realizar trabalhos de auditorias especiais, em cumprimento à determinação expressa de autoridade
competente, para o exame de fato ou situações consideradas relevantes, de natureza incomum ou
extraordinária.
Realizar auditorias sobre os sistemas eletrônicos de processamento de dados, quanto à eficiência e
segurança física do ambiente, segurança lógica e confidencialidade dos sistemas desenvolvidos em
computadores existentes nas unidades da Seção Judiciária de Minas Gerais, condicionada à
disponibilidade de pessoal qualificado na equipe responsável pela auditoria.
Realizar auditorias sobre a execução dos programas, projetos e atividades sob a responsabilidade da
Seção Judiciária de Minas Gerais.
Avaliar a governança e cumprimento dos objetivos estabelecidos no planejamento estratégico
previsto na Seção Judiciária de Minas Gerais e Subseções.
Realizar procedimentos de auditoria nas estruturas de governança e de gestão das unidades
administrativas da Seção Judiciária de Minas Gerais e Subseções vinculadas.
Coordenar a elaboração do Relatório de Auditoria de Gestão, peça integrante do Processo de Contas
Anual da Seção Judiciária de Minas Gerais e Subseções vinculadas, a ser confeccionado pelas
seções do Núcleo de Auditoria Interna, de acordo com sua área de atuação.
Interagir com as demais unidades do Nuaud, visando garantir a coleta dos dados exigidos pelo
TCU, destinados ao processo de contas anual.
Acompanhar os resultados da apuração de responsabilidades, verificando o respectivo
ressarcimento dos prejuízos causados ao erário, se for o caso.
Acompanhar a regularização, durante o exercício corrente, de impropriedades ou irregularidades
registradas no relatório de auditoria de gestão do exercício anterior, classificadas como pendentes
de informação ao Tribunal de Contas da União nas próximas contas.
Identificar prioridades e propor auditorias sempre que os atos e fatos de gestão constantes dos
documentos e processos analisados demandem tal medida, verificando os critérios de materialidade,
relevância e risco;
Manter registro dos riscos verificados, com vistas a subsidiar o planejamento das atividades de
auditoria.
Participar da elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT e do Plano de
Auditoria de Longo Prazo – PALP.
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Atuar na elaboração de programas de auditoria de sua competência.
Participar da execução das auditorias e avaliações programadas no PAINT e as que eventualmente
forem determinadas pela Administração do Tribunal ou solicitadas por outras autoridades.
Formular recomendações de medidas saneadoras ou preventivas com a finalidade de aprimorar
controles internos administrativos, visando evitar a ocorrência de falhas, desperdícios, ineficiência e
ineficácia.
Submeter, ao titular do Núcleo, proposta para realização de auditorias em áreas e temas relevantes
da Gestão de Administrativa, e participar da elaboração do Plano Anual de Auditoria. 
Interagir com as unidades do núcleo e as demais unidades da administração, a fim de promover a
integração de informações e a uniformização de entendimentos de interesse comum da Gestão
Administrativa;
Propor a contratação eventual de serviços técnicos especializados de auditoria ou consultoria, com
vistas à colaboração nas atividades a serem realizadas pela área de auditoria, sempre que o campo
de atuação, a natureza das atividades ou a complexidade técnica do órgão ou objeto a ser auditado
assim exigir.
Recomendar às unidades administrativas a correção de falhas, omissões ou impropriedades
detectadas no desenvolvimento dos trabalhos, propondo as medidas adequadas ao aperfeiçoamento
da formalização dos processos compreendidos em sua área de competência, para que os riscos
possam ser identificados e gerenciados pelos gestores.
Desenvolver novas formas de trabalho para fomentar o incremento da eficiência, eficácia e
efetividade da unidade.
Realizar inspeções físicas in loco e entrevistas, a fim de verificar o desempenho operacional na
prática de atos administrativos, bem como os controles internos empregados pelos responsáveis
para identificação e mitigação de riscos que comprometam os resultados esperados.
Elaborar documentos, tabelas, planilhas, listas de verificações, solicitações de auditoria, arquivos
informatizados e demais documentos que deverão dar suporte aos relatórios de auditoria.
Documentar todos os elementos significativos dos exames realizados, para evidenciar que a
auditoria foi executada de acordo com as normas aplicáveis.
Apurar e consolidar os resultados e providências adotadas a partir de recomendações emitidas pela
Seção, com vistas à avaliação dos trabalhos de auditoria.
Apresentar o resultado das auditorias realizadas ao Ordenador de Despesas.
Monitorar as providências adotadas pelas unidades auditadas, em decorrência de impropriedades e
irregularidades detectadas nas nos trabalhos, manifestando-se sobre a eficácia das medidas
regularizadoras.
Acompanhar a apuração de atos ou fatos divulgados ou denunciados como ilegais ou irregulares na
aplicação de recursos públicos quanto à Gestão Administrativa;
Acompanhar e verificar o atendimento às recomendações e determinações expedidas pelos Órgãos
Superiores, em assuntos relacionados à matéria de sua competência, bem como controlar o
cumprimento dos prazos fixados.
Acompanhar e colaborar com a implementação do plano estratégico da Seção Judiciária e o
cumprimento de metas, projetos e iniciativas na área de Gestão Administrativa.
Elaborar documentos com informações e dados pertinentes às matérias de sua competência para
compor o relatório de Auditoria de Gestão da Seção Judiciária de Minas Gerais.
Orientar quanto à correta aplicação de normas e procedimentos relativos às matérias de
competência da sua área de atuação.

Promover estudos, analisar proposições e apresentar propostas de aperfeiçoamento dos
procedimentos concernentes à sua área de atuação.
Fornecer dados para manter atualizadas as informações dos sistemas informatizados e da rede
corporativa na intranet, internet e similares, com dados referentes às atividades desenvolvidas pela
área.
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Organizar e manter atualizada a base de dados de legislação e jurisprudência de interesse da Seção.
Desempenhar outras atribuições afetas à unidade previstas em normas ou delegadas pela autoridade
superior.

 

SEÇÃO DE AUDITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

SIGLA: SEAUP

SUBORDINAÇÃO: NÚCLEO DE AUDITORIA INTERNA

TITULAR: SUPERVISOR DA SEÇÃO

 

FINALIDADE:

Planejar, coordenar e realizar ações de auditoria, visando comprovar a legalidade, legitimidade e
economicidade da gestão de pessoas da Seção Judiciária de Minas Gerais e das Subseções vinculadas,
bem como avaliar os resultados alcançados quanto à eficácia, eficiência e efetividade da Gestão.   

 

ATRIBUIÇÕES:

Coordenar e executar ações de auditoria relativas ao exame das despesas com a folha de pagamento
de pessoal; das despesas com pessoal relativas a exercícios anteriores; dos atos de admissão e
desligamento de pessoal; dos atos de concessão de aposentadorias, pensões e abono permanência;
de despesas indenizatórias diversas, tais como diárias, ajuda de custo, auxílio moradia e auxílio
transporte; dos benefícios de assistência à saúde, como Pro-Social e auxílio saúde; e de outras
despesas relacionadas com a área de Gestão de Pessoas;
Identificar prioridades e propor auditorias sempre que os atos e fatos de gestão constantes dos
documentos e processos analisados demandem tal medida, verificando os critérios de materialidade,
relevância e risco;
Submeter, ao titular do Núcleo, proposta para a realização de auditorias em áreas e temas relevantes
da Gestão de Administrativa, e participar da elaboração do Plano Anual de Auditoria;
Manter registro dos riscos verificados, com vistas a subsidiar o planejamento das atividades de
auditoria;
Participar da elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT – e do Plano
de Auditoria de Longo Prazo – PALP.
Atuar na elaboração de programas de auditoria de sua competência.
Participar da execução das auditorias e avaliações programadas no PAINT e as que eventualmente
forem determinadas pela Administração do Tribunal ou solicitadas por outras autoridades.
Formular recomendações de medidas saneadoras ou preventivas com a finalidade de aprimorar os
controles internos administrativos, visando evitar a ocorrência de falhas, desperdícios, ineficiência e
ineficácia.
Interagir com as demais Seções do Núcleo e com as unidades da administração, a fim de promover
a integração de informações e a uniformização de entendimentos de interesse comum da Gestão de
Pessoas;
Acompanhar a apuração de atos ou fatos divulgados ou denunciados como ilegais ou irregulares na
aplicação de recursos públicos quanto à Gestão de Pessoas;
Apurar e consolidar os resultados e providências adotadas a partir de recomendações emitidas pela
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Seção, com vistas à avaliação dos trabalhos de auditoria.
Recomendar às unidades administrativas a correção de falhas, omissões ou impropriedades
detectadas na análise, propondo as medidas adequadas ao aperfeiçoamento da formalização dos
processos compreendidos em sua área de competência, para que os riscos possam ser identificados
e gerenciados efetivamente pelos gestores.
Desenvolver novas formas de trabalho para fomentar o incremento da eficiência,  eficácia e
efetividade da unidade.
Elaborar documentos, tabelas, planilhas, listas de verificações, solicitações de auditoria, relatórios
de entrevistas, arquivos informatizados e demais documentos que deverão dar suporte aos relatórios
de auditoria.
Realizar inspeções físicas in loco e entrevistas, a fim de verificar o desempenho operacional na
prática de atos administrativos, bem como os controles internos empregados pelos responsáveis
para identificação e mitigação de riscos que comprometam os resultados esperados.
Documentar todos os elementos significativos dos exames realizados, para evidenciar que a
auditoria foi executada de acordo com as normas aplicáveis.
Apresentar o resultado das auditorias realizadas ao Ordenador de Despesas.
Monitorar as providências adotadas pelas unidades auditadas, em decorrência de impropriedades e
irregularidades detectadas nos trabalhos, manifestando-se sobre a eficácia das medidas
regularizadoras.
Acompanhar e verificar o atendimento às recomendações e determinações expedidas pelos Órgãos
Superiores, em assuntos relacionados à matéria de sua competência, bem como controlar o
cumprimento dos prazos fixados.
Acompanhar e colaborar com a implementação do plano estratégico da Seção Judiciária de Minas
Gerais, o cumprimento de metas, projetos e iniciativas.
Elaborar documentos com informações e dados pertinentes às matérias de sua competência para
compor o relatório de Auditoria de Gestão da Seção Judiciária de Minas Gerais.
Promover estudos, analisar proposições e apresentar propostas de aperfeiçoamento dos
procedimentos concernentes a sua área de atuação.
Orientar quanto à correta aplicação de normas e procedimentos relativos às matérias de
competência da sua área de atuação.
Fornecer dados para manter atualizadas as informações dos sistemas informatizados e da rede
corporativa na intranet, internet e similares, com dados referentes às atividades desenvolvidas pela
área.
Organizar e manter atualizada a base de dados de legislação e jurisprudência de interesse da Seção.
Desempenhar outras atribuições afetas à unidade previstas em normas ou delegadas pela autoridade
superior.

 

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

SIGLA: SECOB

SUBORDINAÇÃO: NUAUD

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE:

Executar as atividades de avaliação da contabilidade dos atos e fatos da gestão financeira, orçamentária e
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patrimonial da Seção Judiciária, bem como acompanhar as atividades relacionadas ao sistema federal de
contabilidade do Governo Federal, com vistas a comprovar a exatidão das operações e a fidedignidade das
demonstrações contábeis.

 

ATRIBUIÇÕES:

Planejar, dirigir, organizar, orientar, controlar e avaliar a execução das atividades da Seção
Judiciária, referentes a:

 assistência, orientação e apoio técnicos aos ordenadores de despesa e responsáveis por bens,
direitos e obrigações;

1.

 análise e avaliação da consistência dos balanços, balancetes e das demais demonstrações contábeis
da Seção Judiciária solicitando providências às unidades das impropriedades detectadas nos
registros contábeis;

2.

 registros contábeis no Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi dos valores apurados
em tomadas de contas especiais;

3.

 registro da conformidade contábil da Seção Judiciária, mantendo-se a segregação entre a função de
emitir documentos e a de registrar a conformidade;

4.

registro da conformidade de operadores dos sistemas do Governo Federal utilizados na Seção
Judiciária;

5.

acompanhamento da conformidade de gestão efetuada pela Seção Judiciária;6.
estudos e pesquisas da legislação aplicada a procedimentos contábeis, entre outros;7.
habilitação e administração de usuários e cadastradores nos sistemas do governo federal utilizados
na Seção Judiciária;

8.

acompanhamento e avaliação da contabilização dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial realizada pela Seção Judiciária;

9.

recomendação de medidas para correção ou prevenção de falhas, omissões ou impropriedades
detectadas.

10.

Prestar assistência, orientação e apoio técnico às unidades da Seção Judiciária sobre a aplicação de
normas relativas aos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial e sobre a
utilização de técnicas contábeis.
Supervisionar a execução da contabilidade analítica da Seção Judiciária, no tocante à classificação
da despesa, utilização de eventos e de programas de trabalho e ao registro dos atos e fatos, visando
ao fiel cumprimento dos princípios de contabilidade.
Conferir e analisar as contas, balancetes, balanços, demonstrações contábeis da Seção Judiciária,
propondo medidas que objetivem sanear posições ou situações anormais, ociosas ou passíveis de
aperfeiçoamento.
Acompanhar a execução mensal das despesas da Seção Judiciária, por meio do SIAFI e Tesouro
Gerencial, de forma a subsidiar o relatório da prestação de contas anual.
Analisar as alterações propostas no SIAFI pelo órgão central de contabilidade, acompanhando sua
execução na Seção Judiciária.
Examinar os registros contábeis do Orçamento autorizado para a Seção Judiciária e suas respectivas
alterações.
Acompanhar os registros nas contas de execução da programação financeira decorrentes do registro
dos créditos autorizados no Orçamento.
Acompanhar a execução financeira por fonte de recursos e código de vinculação de pagamento.
Acompanhar os registros contábeis das devoluções de despesa efetuadas por GRU – Guia de
Recolhimento da União.
Controlar o registro contábil dos contratos, convênios e termos de execução descentralizada da
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Seção Judiciária bem como das garantias de valores recebidos.
Orientar o registro e a baixa de passivos sem cobertura orçamentária, bem como a utilização de
empenhos inscritos em restos a pagar não processados.
Acompanhar a execução dos restos a pagar processados e não processados, propondo medidas para
cancelamento de saldos em desacordo com as normas e a jurisprudência do Tribunal de Contas da
União.
Acompanhar e controlar os saldos das contas transitórias, irregulares, invertidas ou inconsistentes
mediante rotinas específicas do SIAFI.
Conferir os registros contábeis referentes a bens intangíveis, móveis, imóveis e de consumo,
confrontando-os com as informações disponíveis nos sistemas estruturantes, no âmbito da Seção
Judiciária.
Emitir documentos de ajustes e regularizações, quando necessário.
Acompanhar as atividades de encerramento do exercício financeiro e a abertura do exercício
seguinte, conforme parâmetros definidos em Norma de Encerramento da Secretaria do Tesouro
Nacional - STN.
Elaborar informações e/ou relatórios sobre os demonstrativos do SIAFI e demais sistemas
analisados, quando necessário.
Acompanhar a conformidade de registro de gestão da Seção Judiciária.
Realizar a conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
praticados pelos ordenadores de despesa e responsáveis por bens públicos, à vista dos princípios e
das normas contábeis aplicadas ao setor público, da tabela de eventos, do plano de contas aplicado
ao setor público e da conformidade dos registros de gestão da unidade gestora.
Acompanhar os registros contábeis no Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI dos
valores apurados em tomadas de contas especial do ordenador de despesa e dos demais
responsáveis por bens e valores públicos, bem como de todo aquele que der causa a perda, extravio
ou outra irregularidade que resulte em dano ao erário.
Realizar atividades de cadastramento/reativação de senhas de operadores nos sistemas Senha-Rede,
SIASG, SIAFI operacional, gerencial e educacional.
Realizar acompanhamento da legislação aplicada que esteja relacionada a procedimentos contábeis,
para o adequado registro dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da
Seção Judiciária.
Promover o atendimento às diligências dos órgãos superiores e cumprir os prazos fixados, no
âmbito de sua atuação.
Prestar assistência e orientação na elaboração de relatórios gerenciais, incluindo aqueles que
deverão compor a prestação de contas anual da Seção Judiciária, conforme as orientações do
Tribunal de Contas da União – TCU.
Interagir com as demais unidades do Núcleo, a fim de promover a integração de informações e a
uniformização de entendimentos necessários à execução contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial dos atos de gestão praticados pela Seção Judiciária.
Desempenhar outras competências afetas à unidade, delegadas pela autoridade superior ou contidas
em normas.

 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

SIGLA: SECAD

SUBORDINAÇÃO: Diretoria do Foro

TITULAR: Diretor de Secretaria
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FINALIDADE:

Planejar, coordenar, avaliar e promover no âmbito da Seção Judiciária os serviços administrativos e os de
apoio judiciário, de acordo com as orientações da Diretoria do Foro e do Tribunal Regional Federal da 1ª
Região.

 

ATRIBUIÇÕES:

Promover, coordenar, e acompanhar as atividades de administração geral da Seção Judiciária.
Prestar assessoramento direto ao Juiz Federal Diretor do Foro
Exercer a supervisão geral, a orientação e a coordenação das atividades das unidades
administrativas sob sua direção e aprovar os respectivos programas de trabalho.
Receber, transmitir, cumprir e fazer cumprir as decisões do Juiz Federal Diretor do Foro e do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Analisar, quando determinado, qualquer matéria levada a exame e decisão do Juiz Federal Diretor
do Foro.
Consolidar relatórios específicos das unidades subordinadas, com vistas à elaboração dos relatórios
a cargo da Diretoria do Foro.
Receber, distribuir, cumprir e fazer cumprir as normas superiores.
Submeter ao Juiz Diretor do Foro nomes para a constituição da Junta Médica da Seção Judiciária.
Submeter ao Juiz Diretor do Foro, nos prazos estabelecidos, planos de ação, programas de trabalho,
proposta orçamentária e pedidos de créditos adicionais.
Propor a realização de cursos de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.
Aprovar a escala de férias de servidores.
Submeter à prévia aprovação do Juiz Diretor do Foro os contratos, convênios, acordos, ajustes e
respectivos aditamentos, bem como os processos que envolvam a aquisição de equipamentos.
Submeter ao Juiz Diretor do Foro, para autorização, os processos de abertura de licitações para
aquisição de material e a realização de serviços, bem como a suadispensa quando for o caso, nos
termos da legislação em vigor e mediante justificativa.
Instruir os processos e submeter à deliberação do Juiz Diretor do Foro as questões suscitadas nos
processos licitatórios.
Planejar, coordenador e controlar as aquisições de material permanente e de consumo, bem como a
contratação de serviços necessários ao funcionamento da Seção Judiciária.
Autorizar as aquisições de material ou contratação de serviços cuja licitação é dispensada.
Subemeter ao Juiz Diretor do Foro os processos de aqusiição de passagens e concessão de diárias
de viagem a servidores e magistrados.
Propor viagens de servidores da Secretaria em objeto de serviço.
Instruir processos de licença e averbação de tempo de serviço dos servidores.
Assinar carteiras de identidade funcional dos servidores, mediante delegação do Diretor do Foro.
Propor ao Juiz Federal Diretor do Foro os nomes dos substitutos eventuais dos Diretores de
Núcleos, Supervisores de Seção e demais funções comissionadas de assessoramento.
Realizar reuniões periódicas com os Diretores de unidades subordinadas, para analisar o andamento
dos trabalhos e acertar medidas de melhoria.
Despachar juntamento com o Juiz Diretor do Foro, mantendo-o informado do andamento dos
serviços da Secretaria Administrativa.
Assessorar o Juiz Diretor do Foro e demais Juízes da Seção Judiciária nos assuntos de sua alçada.
Analisar permanentemente as atividades desempenhadas pelas unidades da Secretaria
Administrativa, objetivando o cumprimento dos objetivos estratégicos, racionalização,
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aprimoramento e constante melhoria no desempenhos das atividades, bem como da utilização dos
recursos materiais, financeiros e tecnológicos.
Exercer ação disciplinar sobre os seus subordinados, representando ao Juiz Diretor do Foro nos
casos de infrações passíveis de penalidades ou ainda propondo a relotação.
Planejar, coordenar e fiscalizar a utilização dos créditos orçamentários e adicionais, bem como sua
execução financeira.
Coordenador a execução dos programas de benefícios sociais de acordo com as regulamentações
próprias.
Coordenar e fiscalizar a aplicação do regime jurídico dos servidores públicos, bem como das
orientações do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento, utilização e manutenção dos sistemas e equipamentos
de informática.
Fiscalizar o cumprimento das Instruções Normativas e demais instrumentos normativos emitidos
pela Diretoria do Foro e pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Incentivar o permanente intercâmbio entre as áreas técnicas da Seção Judiciária e o Tribunal
Regional Federal da 1ª Região.
Interagir com a unidade responsável pela gestão estratégica do Tribunal Regional Federal da 1ª
Região, no sentido de propor planos e programas estratégicos e de modernização, vinculados ao
Planejamento Estratégico da Justiça Federal da 1ª Região.
Elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às atividades da unidade.
Desempenhar outras competências típicas da unidade, delegadas pela autoridade superior ou
contidas em normas.

 

Seção de Suporte Administrativo 

SIGLA: SESUD/SECAD

SUBORDINAÇÃO: Secretaria Administrativa

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE:

Prestar apoio administrativo direto à Diretoria da Secretaria Administrativa.

 

ATRIBUIÇÕES:

Prestar apoio ao Diretor da Secretaria nos assuntos administrativos e no preparo/conferência de
expedientes e correspondências;
Providenciar autuação e instrução de processos administrativos ;
Elaborar minutas de documentos, correspondências e expedientes, tabular dados e prestar
informações;
Expedir documentos, correspondências e processos;
Confeccionar Portarias DIREF em conjunto com a SEMAD e Ordens de Serviços;
Recepcionar visitantes, marcar reuniões, fazer contatos telefônicos e prestar informações sobre
assuntos pertinentes à unidade;
Protocolizar e providenciar o devido encaminhamento e/ou acompanhamento, nos sistemas
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informatizados, os expedientes recebidos, como também os processos recebidos e gerados pela
unidade;
Manter organizados e atualizados os documentos da unidade, em suporte eletrônico ou em papel;
Avaliar, selecionar, organizar e encaminhar ao Arquivo Administrativo os documentos e processos
físicos para guarda intermediária ou permanente;
Providenciar requisição de materiais e serviços;
Zelar pela guarda, conservação e utilização de mobiliário e equipamentos da unidade;
Encaminhar atos e documentos para publicação interna e externa;
Prestar apoio às Subseções Judiciárias, dando suporte/orientações no que for necessário;
Emitir boletim de frequência da unidade;
Instaurar e acompanhar os processos de sindicância e os processos administrativos disciplinares –
PAD;
Desenvolver novas formas de trabalho para fomentar o incremento da eficiência, da eficácia e da
efetividade da unidade;
Elaborar estudos, relatórios e projetos para divulgação e aprimoramento das atividades da unidade;
Desempenhar outras competências afetas à unidade, delegadas pela autoridade superior ou contidas
em normas.

 

SEÇÃO DE APOIO À GESTÃO SOCIOAMBIENTAL 

SIGLA: SEAGA

SUBORDINAÇÃO: Secretaria Administrativa

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE:

Prestar apoio à gestão socioambiental da Seção Judiciária de Minas Gerais nas atividades de
planejamento, implementação, monitoramento de metas anuais e avaliação de indicadores de desempenho
dos planos de ação do PLS.

 

ATRIBUIÇÕES:

Apoiar a Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável e a Comissão Permanente de
Sustentabilidade Ambiental, assim como orientar as unidades nos assuntos referentes à gestão
socioambiental, em especial quanto ao:

Aperfeiçoamento contínuo da qualidade do gasto público;1.
Uso sustentável de recursos naturais e bens públicos;2.
Redução do impacto negativo das atividades da JFMG no meio ambiente com a adequada gestão
dos resíduos gerados;

3.

Promoção de contratações sustentáveis;4.
Gestão sustentável de documentos;5.
Sensibilização, conscientização e capacitação da força de trabalho;6.
Promoção da qualidade de vida no ambiente de trabalho.7.
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Prestar suporte técnico à Comissão Gestora do PLS e à Comissão Permanente de Sustentabilidade
Ambiental nas atividades de fomentar o engajamento institucional e a participação individual e
coletiva na preservação do equilíbrio do meio ambiente;
Apoiar no desenvolvimento de ações que visem à conscientização e à educação ambiental de
magistrados, servidores, estagiários e prestadores de serviços;
Sugerir revisões nos padrões de consumo nas diversas unidades administrativas e judiciárias do
Tribunal;
Apoiar o incentivo ao combate a todas as formas de desperdício, promovendo atividades voltadas
para práticas de consumo consciente, bem como para a eficiência do gasto público;
Especificar ou alterar a especificação já existente do material ou serviço solicitado, observando os
critérios e práticas de sustentabilidade, em conjunto com a unidade solicitante;
Estudar as alternativas à aquisição de produtos solicitados, considerando o PLS, para Seccional e
Subseções vinculadas;
Analisar a real necessidade de aquisição do produto e/ou serviço para Seccional e subseções
vinculadas;
Gerenciar e monitorar os indicadores de impacto ambiental em consonância com o Planejamento
Estratégico;
Propor a implementação de programas e projetos para a utilização sustentável da água e eficiência
energética;
Examinar e pronunciar-se sobre a elaboração e edição de atos normativos relativos à área
socioambiental;
Acompanhar e subsidiar atividades de planejamento, implementação e monitoramento de metas
anuais e avaliação de indicadores de desempenho dos planos de ação dos PLS;
Conferir planilhas de aquisições e serviços da Seccional e Subseções vinculadas, considerando o
PLS da Seccional;
Acompanhar a legislação vigente e as normas técnicas, elaboradas pela ABNT, para aferição e
garantia da aplicação dos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, - resistência e segurança dos
materiais utilizados;
Verificar a conformidade dos produtos, insumos e serviços com os regulamentos técnicos
pertinentes em vigor expedidos pelo Inmetro de forma a assegurar aspectos relativos à saúde, à
segurança, ao meio ambiente, ou à proteção do consumidor e da concorrência justa;
Acompanhar e aplicar as normas da Anvisa quanto à especificação e classificação, quando for o
caso;
Acompanhar o descarte adequado do produto ao fim de sua vida útil, em observância à Política
Nacional de Resíduos Sólidos;
Monitorar os dados de consumo para levantamento da real necessidade;
Desempenhar outras competências típicas da unidade, delegadas pela autoridade superior ou
cometidas através de normas.

 

SEÇÃO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

SIGLA: SEMAD

SUBORDINAÇÃO: Secretaria Administrativa

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE:
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Realizar atividades voltadas para o desenvolvimento organizacional e administrativo. Desenvolver
estudos, instrumentos normativos, diagnósticos e análises para a tomada de decisão gerencial.Orientar a
formulação, a execução e a avaliação da estratégia para o aprimoramento da governança da Seção
Judiciária de Minas Gerais. Consolidar, orientar, dirigir e executar as ações relacionadas ao planejamento
estratégico.

 

ATRIBUIÇÕES:

Desenvolver estudos de natureza técnica e administrativa para subsidiar a tomada de decisões pelo
diretor da Secretaria Administrativa e pelo Diretor do Foro;
Elaborar relatórios, análises, estatísticas e estudos referentes às atividades administrativas da Seção
Judiciária.
Coordenar as equipes de elaboração do Relatório de Gestão, conforme as orientações do TRF1;
Auxiliar as unidades organizacionais da Seção Judiciária no desenvolvimento de planos e medidas
voltados para a racionalização e otimização de trabalho e simplificação de rotinas, com vistas a
maior produtividade, eficiência e qualidade em serviço;
Participar na implantação de métodos, processos, rotinas e fluxos de serviços definidos em normas
ou por deliberações da Diretoria do Foro ou Secretaria Administrativa.
Orientar, acompanhar e avaliar a elaboração de estudos, mapeamentos organizacionais,
racionalização de processos e fluxos de trabalho;
Assessorar na elaboração, padronização e editoração dos relatórios anuais de atividades da Seção
Judiciária;
Elaborar, em parceria com as unidades responsáveis, instrumentos normativos, tais como portarias ,
regulamentos, manuais e afins.
Participar do desenvolvimento dos estudos e propostas para o redesenho da estrutura organizacional
administrativa e dos quadros de cargos e funções da Seção Judiciária de Minas Gerais para
adequação legal, inovação e aprimoramento institucional;
Colaborar, orientar e coordenar a implementação, execução, disseminação e monitoramento das
ações vinculadas ao Planejamento Estratégico da Justiça Federal.
Propor ações de planejamento para o desenvolvimento da Seção Judiciária de Minas Gerais e das
Subseções Judiciárias, de forma a incrementar a integração e aprimorar a qualidade dos serviços;
Promover, em conjunto com as unidades administrativas da Seção Judiciária a execução do Plano
de comunicação da Estratégia no âmbito desta Seccional;
Propor treinamentos nas áreas governança judiciária, planejamento estratégico, gestão estratégica e
modernização administrativa, visando a melhoria e eficiência das atividades da Seção Judiciária.
Interagir com as demais unidades da Seção Judiciária de Minas Gerais a fim de consolidar e
aprimorar as estratégias, planos, programas de trabalho e metas a serem alcançadas, com base nas
diretrizes gerais priorizadas pela Administração;
Prestar informações relativas à gestão estratégica, às metas e aos projetos estratégicos locais à
Divisão de Planejamento Estratégico do TRF1;
Coordenar o Escritório de Projetos Estratégicos da Seção Judiciária – EPES-MG, fomentando na
instituição a aplicação da metodologia de gerenciamento de projetos adotada na 1ª Região,
prestando apoio e acompanhamento técnico às unidades da Seção Judiciária.
Identificar, priorizar e selecionar projetos, monitorando seu desempenho em suas diversas etapas,
bem como consolidar, registrar e divulgar os resultados e avaliar as necessidades de mudanças em
busca da sua melhoria, inclusive com pesquisas de opinião sobre a satisfação de usuários dos
serviços jurisdicionais;
Monitorar o portfólio de programas e projetos estratégicos e mantê-los alinhados com metodologias
adotadas por instâncias superiores e atualizados por meio de pesquisas sobre inovações na área de
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gestão de projeto e de intercâmbio de informações com organizações diversas;
Orientar e prestar consultoria às unidades organizacionais da Seção Judiciárias e às Subseções
Judiciárias quanto à implantação de projetos, estratégias, metodologias, visando ao aprimoramento
institucional;
Prestar assessoria quanto à conformação de programas e projetos institucionais às leis, à
jurisprudência e às normas do Poder Judiciário;
Elaborar estudos, análises de viabilidade e pareceres preliminares acerca dos projetos e outros
assuntos encaminhados à SECAD, zelando pela sua conformação à legislação e ao plano
estratégico.
Prestar assessoramento técnico aos gestores estratégicos das metas e das iniciativas locais;
Analisar e manifestar-se sobre a viabilidade de projetos apresentados, sugerindo modificações,
quando cabíveis;
Orientar a acompanhar a análise de custo/benefício dos projetos;
Consolidar e divulgar as propostas de adequação do regulamento de serviço e manuais de rotinas
das unidades administrativas;
Desempenhar outras atribuições afetas à unidade previstas em normas ou delegadas pela autoridade
superior.

 

NÚCLEO DE GESTÃO DOCUMENTAL

SIGLA: NUGED

SUBORDINAÇÃO: Secretaria Administrativa

TITULAR: Diretor de Núcleo

 

FINALIDADE

Coordenar as atividades de produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos
institucionais produzidos e recebidos pela instituição, bem como promover e orientar os procedimentos
visando à preservação da memória da Justiça Federal na Seção Judiciária de Minas Gerais e subseções, e,
ainda, atuar como unidade coordenadora dos projetos emanados do Comitê Multidisciplinar de Gestão do
Conhecimento COGECON/MG.

 

ATRIBUIÇÕES:

Coordenar e supervisionar as atividades pertinentes às seções subordinadas ao núcleo;
Coordenar os procedimentos arquivísticos da Seção Judiciária e, quando solicitado, orientar os das
unidades administrativas e judiciais da Seccional e Subseções Judiciárias, de forma a assegurar a
perfeita guarda, conservação e recuperação dos documentos;
Coordenar e executar o recebimento, organização e arquivamento dos documentos e processos
administrativos e judiciais;
Acompanhar o funcionamento adequado dos sistemas informatizados de fluxo, guarda e
recuperação de documentos e processos arquivados;
Promover a eficiência e eficácia por meio da atuação e reivindicação junto ao Tribunal, de
ferramentas de monitoramento e melhoria de processos, por meio da implementação de modernas
tecnologias de classificação, indexação, guarda e recuperação de documentos, objetivando a
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segurança do arquivamento, rapidez na prestação da informação e racionalização do espaço físico;
Orientar a tramitação e o recebimento, no arquivo central, de documentos e processos armazenados
nos diversos arquivos setoriais das demais unidades administrativas da Seção Judiciária;
Coordenar e orientar a conservação, higienização, desinfecção e restauração dos documentos e
processos;
Promover a padronização e zelar pela qualidade dos materiais utilizados na produção e guarda dos
documentos: papel, tinta, impressão, capas, pastas e caixas-arquivo;
Efetuar rigoroso controle dos processos requisitados;
Receber e dar encaminhamento a processos administrativos;
Promover treinamentos na área de Gestão Documental;
Participar da Comissão Permanente de Avaliação e Gestão Documental – CPAD da Seção
Judiciária;
Manter atualizado na intranet o link relativo ao Núcleo de Gestão Documental;
Coordenar o levantamento de dados para confecção das estatísticas e indicadores de desempenho;
Planejar as atividades da unidade, alinhadas ao Planejamento Estratégico da instituição;
Acompanhar o gerenciamento de projetos e planos de ação relacionados à atividade da unidade;
Autenticar as cópias reprográficas ou impressas de documentos administrativos e judiciais;
Coordenar e executar os serviços de arquivamento, de guarda e descarte de documentos e processos
administrativos e judiciais da Seção Judiciária, bem como prestar orientação técnica e normativa
relativas a procedimentos arquivísticos às unidades da Seção Judiciária e às Subseções, em
conjunto com a Comissão Permanente de Avaliação e Gestão de Documental – CPAD;
Manter o arquivo da Seção Judiciária integrado à política nacional de arquivos públicos e privados;
Promover a integração do arquivo da Seção Judiciária ao programa de gestão de documentos de
arquivo da Justiça Federal, desenvolvido pelo Conselho da Justiça Federal;
Orientar e fornecer subsídios técnicos aos arquivos setoriais da Seção Judiciária Subseções;
Elaborar programas, planos, códigos e propor a elaboração de manuais de procedimentos relativos
ao gerenciamento dos documentos e processos arquivados;
Coordenar o COGECON-MG no âmbito da Justiça Federal de Minas Gerais;
Planejar, implantar e monitorar projetos de resgate da história da Seção Judiciária de Minas Gerais;
Atuar junto à Rede Memória das Instituições de Minas Gerais REMIG – promovendo e
participando de atividades conjuntas com centros de memórias dela integrantes;
Desempenhar outras atribuições afetas à unidade, delegadas pela autoridade superior ou contidas
em normas.

 

SEÇÃO DE BIBLIOTECA E MEMÓRIA INSTITUCIONAL 

SIGLA: SEBIB

SUBORDINAÇÃO: Núcleo de Gestão Documental

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE:

Promover as atividades relativas à manutenção da base de dados de normas internas e de legislação de
interesse, análise, seleção, aquisição, processamento técnico, armazenamento, recuperação e circulação de
livros, periódicos, multimeios e demais publicações incorporadas ao acervo da Biblioteca do TRF1.
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ATRIBUIÇÕES:

Analisar, selecionar e propor a aquisição de material bibliográfico e multimeios para a Biblioteca e
obras de referência e de consulta para as unidades administrativas e gabinetes;
Controlar o recebimento das obras adquiridas e encaminhá-las ao patrimônio da Seção Judiciária;
Estabelecer políticas de composição, manutenção e crescimento do acervo e descarte do material
bibliográfico inservível;
Catalogar, classificar e indexar as obras adquiridas;
Promover e dinamizar o empréstimo entre bibliotecas e o intercâmbio bibliotecário;
Selecionar, analisar e catalogar atos administrativos da Seção Judiciária;
Atender às consultas e pesquisas dos usuários;
Elaborar estatísticas mensais e relatórios anuais;
Providenciar a encadernação, higienização e conservação do material bibliográfico;
Alimentar o sistema informatizado de Biblioteca com dados referentes ao acervo bibliográfico da
Seção Judiciária;
Promover a divulgação do acervo e serviços da Biblioteca;
Realizar pesquisas através do sistema informatizado da Biblioteca, internet e bancos de dados
específicos e de interesse da Seção Judiciária para atender ao usuário;
Controlar a circulação de todo o material bibliográfico disponível no acervo da Biblioteca;
Providenciar o atendimento às consultas dos usuários pela digitalização do material solicitado ou
cópias reprográficas e seu envio pelos recursos eletrônicos ou correios;
Ordenar e recolocar o material bibliográfico nas estantes;
Inserir na rede informatizada da Seção Judiciária as publicações de divulgação do acervo
doutrinário;
Preparar as monografias do acervo para empréstimo;
Elaborar lista de duplicatas do acervo doutrinário para intercâmbio entre bibliotecas e descarte de
material obsoleto, de acordo com as normas vigentes;
Normalizar, segundo a ABNT, as publicações da Seção Judiciária;
Registrar, catalogar e organizar nas estantes o acervo de periódicos;
Manter contato com livrarias e editoras;
Revisar os atos administrativos submetidos pelas unidades judiciais e administrativas para
publicação, através da Biblioteca Digital, no Boletim Eletrônico de Serviço da 1ª Região ou no
Caderno Administrativo do Diário da Justiça Federal da 1ª Região - e-DJF1;
Depositar e manter os documentos institucionais da Seção Judiciária nas coleções da Biblioteca
Digital;
Executar e supervisionar os planos de trabalho e cronogramas de realização de atividades da Seção,
de forma a zelar pelo cumprimento dos prazos estipulados;
Elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às atividades da Seção;
Zelar pela obediência ao regulamento da biblioteca;
Realizar e coordenar o inventário anual do acervo bibliográfico;
Executar as atividades de retenção do conhecimento de acordo com as diretrizes delineadas pelo
COGECON-MG no âmbito da Justiça Federal de Minas Gerais;
Realizar ações para a preservação de documentos e informações relativas à Justiça Federal na Seção
Judiciária de Minas Gerais;
Zelar pela guarda e conservação do acervo do Centro de Memória da Justiça Federal de Minas
Gerais;
Propor a política de recolhimento de bens, documentos, objetos e outros itens de valor histórico
para composição do acervo do Centro de Memória da Justiça Federal de Minas Gerais;
Planejar, implantar e monitorar projetos de resgate da história da Justiça Federal em Minas Gerais,
em conjunto com a Comissão de Implementação e Desenvolvimento do Centro de Referência da
Memória da Justiça Federal na Seção Judiciária de Minas Gerais – CIDEM;
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Promover atividades que estimulem a pesquisa e a difusão do acervo histórico;
Proceder ao levantamento e ao registro de dados significativos dos eventos solenes da Seção
Judiciária;
Elaborar pesquisas instrumentais e históricas a partir do levantamento de informações contidas no
acervo;
Disponibilizar informações históricas da instituição;
Executar projetos gráficos e editoriais relacionados à memória institucional, em parceria com a
Assessoria de Comunicação da seccional;
Fornecer material para exposições históricas e comemorativas;
Acompanhar e atualizar a página do site da memória institucional;
Desempenhar outras competências afetas à unidade, delegadas pela autoridade superior ou contidas
em normas;
Participar das reuniões da Rede Memória das Instituições de Minas Gerais REMIG;
Manter contato com outras instituições que possuem centro de memória a fim de trocar
experiências e conceitos no que concerne a métodos gerenciais utilizados para realização de
exposições, conservação do acervo e visitas monitoradas;
Coordenar os trabalhos de registro audiovisual de depoimentos de personagens ligados à memória
institucional da Seção Judiciária de Minas Gerais;
Propor realização de convênios com instituições públicas e privadas para o desenvolvimento de
projetos voltados para a restauração de documentos, móveis e utensílios de valor histórico para a
Seção Judiciária de Minas Gerais;
Desempenhar outras atribuições afetas à unidade, delegadas pela autoridade superior ou contidas
em normas.

 

SEÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS, PROTOCOLO ADMINISTRATIVO E ARQU IVO
ADMINISTRATIVO 

SIGLA: SECPA

SUBORDINAÇÃO: Núcleo de Gestão Documental

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE:

Receber e expedir a correspondência da Seção Judiciária de Minas Gerais e os processos judiciais, além
de executar os serviços de arquivamento, guarda e descarte dos documentos e processos administrativos
da Seção Judiciária de Minas Gerais, bem como prestar orientação técnica e normativa relativas a
procedimentos arquivísticos às unidades administrativas da Seção Judiciária e às subseções judiciárias.

 

 

ATRIBUIÇÕES:

Supervisionar, executar e orientar os serviços de expedição, recebimento e postagem de
correspondências e objetos, por malote e franquia postal;
Controlar a utilização dos serviços de reprografia, efetuando leitura mensal dos medidores das
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máquinas;
Gerir os contratos afetos à SECPA;
Arquivar, manter em sua custódia e desarquivar documentos e processos administrativos físicos das
unidades administrativas;
Arquivar, manter em sua custódia e desarquivar documentos físicos digitalizados para o os
processos SEI, Sistema Eletrônico de Informação;
Organizar documentos e processos administrativos, seguindo as normas técnicas e orientações
arquivísticas da ciência da informação como também da CPAD, do TRF1, do CJF e do CNJ;
Supervisionar e executar os serviços de protocolo administrativo, físico e digital, da Seccional;
Supervisionar e executar com o auxílio dos grupos de trabalho as ações de gestão documental
voltadas para a seleção, análise, descarte ou guarda permanente de documentos e processos
administrativos, a partir da aplicação do Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de
Documentos – PCTT, nos termos do Programa Nacional de Gestão Documental do Conselho
Nacional de Justiça e normas do Conselho da Justiça Federal;
Participar da Comissão Permanente de Avaliação e Gestão Documental – CPAD da Seção
Judiciária;
Executar ações preventivas de conservação dos documentos e processos administrativos, por meio
de ações de higienização, desinfecção, substituição de capas e etiquetas, restaurando-os e
recuperando-os, quando necessário;
Promover a padronização e zelar pela qualidade na produção e guarda dos documentos
administrativos, sugerir ao NUGED políticas relacionadas a escolha de papel, tinta, impressão,
capas, pastas e caixas-arquivo;
Propor melhorias nos sistemas de arquivamento visando o ganho em segurança, racionalização de
espaço físico e simplificação de procedimentos;
Propor normas e procedimentos para o desenvolvimento da gestão documental da Justiça Federal;
Garantir a recuperação de informações e o acesso aos documentos e processos arquivados;
Prestar informações, atender a consultas e proceder a empréstimos dos documentos e processos
administrativos, mediante controle;
Promover o acesso às informações e aos documentos em fase de guarda permanente pelos
pesquisadores e pelo público em geral;
Promover atividades que estimulem a pesquisa e a difusão do acervo permanente;
Promover o intercâmbio entre as unidades da Seção Judiciária das Subseções, visando à integração
e à uniformização das atividades;
Realizar a descrição dos documentos para a elaboração de instrumentos de pesquisa que viabilizem
o acesso aos documentos permanentes;
Prestar orientação técnica sobre assuntos relacionados a técnicas arquivísticas administrativas às
unidades da Seção Judiciária e Subseções por meio de treinamentos e consultorias;
Promover a capacitação para a utilização do Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade –
PCTT pelas unidades da Seção Judiciária e Subseções por meio de treinamentos e consultorias “in
loco” ou por vídeo conferência;
Executar e supervisionar os planos de trabalho e cronogramas de realização de atividades da Seção,
de forma a zelar pelo cumprimento dos prazos estipulados;
Elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às atividades da unidade;
Desempenhar outras competências afetas à unidade, delegadas pela autoridade superior ou contidas
em normas.

 

SEÇÃO DE DEPÓSITO E ARQUIVO JUDICIAL 

SIGLA: SEDAJ
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SUBORDINAÇÃO: Núcleo de Gestão Documental

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE:

Executar os serviços de arquivamento, gestão documental e descarte de documentos judiciais e processos
judiciais findos do TRF1 de acordo com as normas de gestão documental vigentes. Gestão do depósito de
bens apreendidos judicialmente, observadas as diretrizes superiores.

 

ATRIBUIÇÕES:

Supervisionar e executar os planos de trabalho e cronogramas de realização de atividades da Seção,
de forma a zelar pelo cumprimento dos prazos estipulados;
Supervisionar o recebimento, conferência, classificação e registro dos documentos e processos
judiciais físicos no sistema informatizado de arquivo, indicando o número da caixa-arquivo, a data
de arquivamento, indexações e possíveis alterações;
Supervisionar os procedimentos de desarquivamento e entrega de autos, visando à análise e
posterior descarte ou à guarda permanente de autos findos, nos termos do Programa Nacional de
Gestão Documental do Conselho Nacional de Justiça e normas do Conselho da Justiça Federal;
Organizar, nos depósitos, os documentos e processos judiciais cadastrados no sistema, de forma a
possibilitar a adequada conservação e a rápida localização;
Promover junto as unidades competentes as atividades de conservação, higienização e desinfecção
dos documentos arquivados;
Processar e organizar o fluxo dos documentos jurídicos arquivados;
Elaborar instrumentos de organização e recuperação de documentos e processos no acervo do
arquivo (catálogos, bases de dados e índices);
Promover critérios de transferência de recolhimento dos documentos e processos das unidades
administrativas e judiciais para a unidade de arquivo;
Atender, mediante requisição das Secretarias de Vara, às solicitações de consulta documentos e
desarquivamento de processos judiciais, efetuando rigoroso controle, de acordo com as normas
administrativas vigentes;
Conduzir as ações voltadas para a seleção, análise, retirada de peças de guarda permanente e
descarte de autos findos, de acordo com a Tabela de Temporalidade, nos termos do Programa
Nacional de Gestão Documental do Conselho Nacional de Justiça e normas do Conselho da Justiça
Federal;
Propor a adoção de tecnologias para otimização dos sistemas de arquivamento nos aspectos de
segurança, racionalização de espaço físico e de simplificação de procedimentos;
Propor alterações no sistema informatizado visando ao desenvolvimento de mecanismos de controle
e aprimoramento de estratégias de preservação do acervo arquivístico;
Participar da Comissão Permanente de Avaliação e Gestão Documental – CPAD da Seção
Judiciária;
Executar, em consonância com a CPAD, a aplicação da Tabela Única de Assuntos;
Promover atividades que estimulem a pesquisa e a difusão do acervo permanente;
Promover o intercâmbio entre as unidades da Seção Judiciária das Subseções, visando à integração
e à uniformização das atividades;
Propor melhorias nos sistemas de arquivamento visando o ganho em segurança, racionalização de
espaço físico e simplificação de procedimentos;
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Propor normas e procedimentos para o desenvolvimento da gestão documental da Justiça Federal;
Executar os planos de trabalho e cronogramas de realização de atividades da seção, de forma a zelar
pelo cumprimento dos prazos estipulados;
Elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às atividades da unidade;
Garantir a recuperação de informações e o acesso aos documentos e processos arquivados;
Promover o acesso às informações e aos documentos em fase de guarda permanente;
Propor à Administração transferência de imóvel quando da saturação de espaço físico e outras
limitações/restrições visando à manutenção dos documentos, desde a sua produção e durante todo o
tempo de guarda definitiva, em ambiente seguro e adequado às normas vigentes que regulamentam
a gestão documental;
Receber e controlar os bens apreendidos, cadastrados e enviados pelas Varas;
Organizar, nos depósitos, os bens apreendidos oriundos das Varas previamente cadastrados no
sistema, de forma a possibilitar o adequado armazenamento e a rápida localização;
Atender às requisições de devolução dos bens depositados na SEDAJ, via sistema informatizado –
“ORACLE”, efetuando o controle por meio de guias;
Gerir os contratos afetos às unidades de arquivo;
Desempenhar outras atribuições afetas à unidade, delegadas pela autoridade superior ou contidas
em normas.

 

NÚCLEO JUDICIÁRIO

SIGLA: NUCJU

SUBORDINAÇÃO: Secretaria Administrativa

TITULAR: Diretor de Núcleo

 

FINALIDADE

Coordenar e dirigir as atividades de organização, entrada, cadastramento, autuação, classificação,
distribuição e processamento dos feitos, elaboração de cálculos judiciais, custas e despesas processuais,
arrecadação, protocolo de petições incidentais e do protocolo descentralizado, digitalização de
documentos físicos dos processos judiciais, cumprimento de cartas precatórias cíveis e criminais por via
administrativa, informações processuais bem como atividades relacionadas ao cumprimento dos
mandados judiciais.

 

ATRIBUIÇÕES:

coordenar, controlar e acompanhar as atividades de protocolização de petições e processos dirigidos
à Seção Judiciária ou ao Protocolo Descentralizado da 1ª Região;
coordenar, controlar e acompanhar as atividades de digitalização de petições e processos dirigidos à
Seção Judiciária;
coordenar, controlar e acompanhar as atividades referentes à classificação, distribuição e autuação
de petições e processos judiciais dirigidos à Seção Judiciária;
coordenar, controlar e acompanhar os serviços de cumprimento de Carta Precatória Civil e Criminal
por via administrativa;
coordenar e acompanhar as atividades de atendimento aos usuários quanto às informações
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processuais referentes às atividades do Núcleo;
coordenar, controlar e fiscalizar os serviços referentes à emissão de certidões;
coordenar, controlar e acompanhar a realização e atualização de cálculos judiciais;
orientar e controlar as atividades referentes ao recebimento, à distribuição e à devolução dos
mandados judiciais;
prestar total apoio ao juiz diretor do Foro, aos demais juízes, ao diretor da Secretaria Administrativa
e às Secretarias das Varas;
manter permanente intercâmbio com as áreas técnicas do TRF 1ª Região;
planejar, orientar e cumprir os planos de trabalho e cronogramas de realização de atividades do
Núcleo e de suas unidades subordinadas, zelando pelo cumprimento dos prazos estipulados;
elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às atividades da unidade;
desempenhar outras atribuições afetas à unidade, delegadas pela autoridade superior ou contidas em
normas.

 

SEÇÃO DE PROTOCOLO 

SIGLA: SEPRO

SUBORDINAÇÃO: Núcleo Judiciário

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE:

Executar e controlar as atividades referentes ao recebimento, cadastramento e encaminhamento de
petições dirigidas aos processos judiciais da Seção Judiciária e do TRF 1ª Região, via protocolo
descentralizado, bem como atendimento aos usuários quanto às informações processuais.

 

ATRIBUIÇÕES:

receber, conferir, protocolizar e controlar petições, ofícios e demais comunicações judiciais;
verificar se a petição está assinada, constando o endereçamento;
fornecer recibo de protocolo com número atribuído às petições;
receber e protocolizar as petições destinadas aos processos virtuais, em casos de indisponibilidade
do sistema, e encaminhá-las ao setor de digitalização;
receber, protocolizar e encaminhar ao TRF 1ª Região as petições destinadas a processos físicos
entregues no protocolo  descentralizado;
manter o controle diário da entrada de petições;
prestar informações sobre os processos e os respectivos sistemas processuais;
validar o cadastro dos usuários no sistema e-Proc;
gerar nova senha de usuários do sistema e-Proc;
cadastrar os usuários no sistema e-Cint;
cadastrar de representantes de advogados e procuradores no sistema ORACLE;
receber documentação e enviá-la junto com solicitação de cadastro de advogados para outros
Tribunais (Provimento CJF nº 15/2014);
receber inquéritos da Polícia Federal, cadastrá-los no sistema ORACLE e disponibilizá-los para o
MPF;
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prestar auxílio aos advogados e às partes para o peticionamento eletrônico via e-Proc;
executar os planos de trabalho e cronogramas de realização de atividades da Seção;
elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às atividades da unidade;
desempenhar outras atribuições afetas à unidade, delegadas pela autoridade superior ou contidas em
normas;

 

CENTRAL DE DIGITALIZAÇÃO JUDICIAL 

SIGLA: CEDIJ

SUBORDINAÇÃO: Núcleo Judiciário

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE:

Digitalizar todos os documentos físicos constantes de processos judiciais no âmbito da Seção Judiciária
de Minas Gerais e zelar pelo bom andamento das etapas de migração deles para o meio eletrônico, bem
como pela exatidão dos documentos digitais gerados.

 

ATRIBUIÇÕES:

realizar a higienização dos processos a serem digitalizados;
digitalizar os documentos físicos constantes de processos judiciais no âmbito da Seção Judiciária de
Minas Gerais, obedecendo à ordem em que as peças foram autuadas;
conferir os arquivos digitalizados, inclusive o número de folhas e sua legibilidade, comparando-os
com as peças físicas originais e certificando a autenticidade dos documentos digitalizados;
validar os documentos digitalizados;
autuar eletronicamente os processos;
encaminhar os autos digitalizados, por meio eletrônico, para a área de distribuição;
remontar e devolver os autos à origem depois de digitalizados;
cadastrar Entidades Públicas e Procuradores no Sistema E-cint;
encaminhar documentos para  cadastro de advogados em sistemas eletrônicos de outras regiões.

 

SEÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E CERTIDÕES 

SIGLA: SECLA

SUBORDINAÇÃO: Núcleo Judiciário

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE:

Supervisionar, controlar e executar as atividades referentes à análise, classificação e
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distribuição de processos e petições iniciais dirigidas à Seção Judiciária bem como fazer cumprir as
Cartas Precatórias Cíveis e Criminais referentes a atos que não demandem atividade jurisdicional do juízo
deprecado.

 

ATRIBUIÇÕES:

conferir e receber as petições iniciais;
executar as atividades referentes à classificação, distribuição, redistribuição de processos e petições
iniciais dirigidas à Seção Judiciária;
prestar informações às Secretarias das Varas;
analisar e classificar feitos de acordo com as normas vigentes, enquadrando-os nas respectivas
classes e objetos;
analisar e efetuar a correta qualificação das partes dos processos;
avaliar os registro de autuação dos processos protocolizados no PJe, procedendo às retificações
necessárias;
certificar nos autos e cancelar de ofício a distribuição de processos de classes judiciais não
contempladas no PJe, sem a necessidade de ato judicial proferido pelo magistrado do órgão
julgador;
analisar a hipótese de prevenção;
inserir informação acerca da prevenção de processos, seja negativa ou positiva;
prestar apoio direto ao Juiz Federal Distribuidor;
distribuir as petições iniciais referentes a classe de Execução Fiscal, emitindo para elas guias de
encaminhamento às respectivas Varas, devidamente etiquetadas, autuadas e encapadas;
receber e realizar a triagem das Cartas Precatórias;
encaminhar, via PAe-SEI, as Cartas Precatórias que não demandem atividade jurisdicional para
cumprimento pela Central de Mandatos – CEMAN;
realizar o pré-agendamento, agendamento e reserva de sala para Videoconferências em Cartas
Precatórias Administrativas;
devolver as Cartas Precatórias cumpridas;
distribuir Carta de Ordem e Carta Rogatória;
realizar a distribuição para a Turma Recursal de recursos físicos e virtuais;
cumprir  despachos e decisões de impedimento e suspeição de juízes das turmas  recursais;
conferir e anexar petições iniciais recebidas pelo sistema e-PROC no Juizado Especial Federal;
elaborar relatórios referentes à inspeção;
emitir, diariamente, por meio de sistema próprio, atas destinadas à publicação, relacionando os
processos distribuídos e redistribuídos;
prestar informações e esclarecimentos relativos às distribuições ao jurisdicionado;
receber e processar malote físico e malote digital;
receber pedido de certidão, realizar pesquisas nos registros, a partir dos dados apresentados no
pedido, fazendo as triagens necessárias, com vistas a sanar problemas com homônimos e
assemelhados;
emitir certidões, autenticando-as;
coordenar e executar os planos de trabalho e cronogramas de realização de atividades da SECLA,
de forma a zelar pelo cumprimento dos prazos estipulados;
elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às atividades da SECLA;
desempenhar outras atribuições afetas à unidade, delegadas pela autoridade superior ou contidas em
normas.
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SEÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS 

SIGLA: SECAJ

SUBORDINAÇÃO: Núcleo Judiciário

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE:

Realizar as atividades relacionadas à atualização, elaboração e conferência dos cálculos judiciais,
prestando os esclarecimentos solicitados pelo juiz competente acerca dos cálculos e impugnações, prestar
informações às partes sobre o recolhimento de custas e, ainda, acompanhar a arrecadação de Custas e
Dívida Ativa da Seção Judiciária.

 

ATRIBUIÇÕES:

realizar o cálculo de custas e despesas processuais, em cumprimento a determinação do juízo
competente;
realizar os cálculos de liquidação de sentença de título judicial e extrajudicial e de execuções fiscais
e diversas conforme solicitado pelo juízo competente;
cumprir determinações específicas de cálculos exarados pelo juízo competente;
atualizar e verificar os cálculos de precatórios e requisições de pequeno valor, quando solicitado
pelo juízo competente;
prestar informações e esclarecimentos em impugnações e dúvidas de cálculos processuais, quando
solicitado pelo juízo competente;
prestar esclarecimentos às partes, advogados e peritos no balcão, por telefone ou email acerca dos
critérios de cálculo vigentes;
auxiliar no desenvolvimento de sistemas informatizados para a liquidação de cálculos judiciais;
acompanhar, mensalmente, a publicação de índices econômicos utilizados pela Justiça Federal,
mantendo o banco de dados devidamente atualizado;
elaborar o demonstrativo mensal de arrecadação da Seção judiciária;
coordenar e executar os planos de trabalho e cronogramas de realização de atividades da Seção, de
forma a zelar pelo cumprimento dos prazos estipulados;
elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às atividades da unidade;
desempenhar outras atribuições afetas à unidade, delegadas pela autoridade superior ou contidas em
normas.

 

CENTRAL DE MANDADOS 

SIGLA: CEMAN

SUBORDINAÇÃO: Núcleo Judiciário

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO
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FINALIDADE:

Realizar as atividades relativas ao recebimento, à organização, ao acompanhamento e ao cumprimento
dos mandados judiciais oriundos do juízo competente.

 

ATRIBUIÇÕES:

cumprir e fazer cumprir as ordens emanadas do juiz coordenador, bem como do juiz da Vara que
expediu o mandado;
organizar e manter atualizados os controles relativos ao recebimento e à devolução dos mandados
judiciais às Varas;
receber e registrar, no sistema processual, os mandados encaminhados pelo juízo competente,
verificando sua regularidade formal, e devolvê-los, se for o caso, para as devidas correções;
realizar triagem e classificar os mandados recebidos por zonas geográficas, distribuindo de pronto
os mandados urgentes aos plantonistas,  para imediato cumprimento, de acordo com os critérios
estabelecidos pelo juiz coordenador, observadas as normas vigentes;
controlar os prazos de cumprimento e devolução dos mandados distribuídos, solicitando
providências aos oficiais de justiça para aqueles não devolvidos dentro do prazo;
receber e registrar no sistema processual os mandados cumpridos, saneando eventuais
irregularidades formais detectadas antes de sua devolução ao juízo competente;
devolver ao juízo competente, no prazo estabelecido em regulamento,  os mandados cumpridos
positiva ou negativamente;
realizar, mensalmente, controle estatístico do recebimento de mandados e sua distribuição aos
oficiais de Justiça;
encaminhar ao juiz coordenador, em periodicidade definida por ele, observada a periodicidade
mínima trimestral, a fim de permitir a avaliação do desempenho dos oficiais de justiça, os relatórios
disponíveis no sistema processual, como Mapas de Produtividade, Relatório de Mandados
Pendentes e Relatório de Mandados Distribuídos;
encaminhar ao juízo competente, em periodicidade definida pelo juiz coordenador, observada a
periodicidade mínima mensal, as justificativas apresentadas pelos oficiais de justiça,
preferencialmente, via sistema processual, quanto aos mandados pendentes cujo prazo de devolução
já se tenha esgotado;
controlar a frequência dos Oficiais de Justiça, comunicando ao diretor do Núcleo Judiciário ou da
área correlata quaisquer irregularidades;
elaborar e encaminhar ao juiz coordenador, para aprovação, as escalas de plantão dos oficiais de
justiça, remetendo-a, bem como a lista de telefones do plantão, a todos os interessados, dando-lhe
ampla divulgação;
executar as ações necessárias ao rodízio dos Oficiais de Justiça nas zonas geográficas, propondo ao
juiz coordenador as alterações julgadas necessárias no zoneamento;
acompanhar as atividades dos Oficiais de Justiça, adotando as providências necessárias ao eficaz
cumprimento dos mandados judiciais;
solicitar ao juízo competente, quando necessário, orientações para o cumprimento de mandados
judiciais específicos, repassando-as aos Oficiais de Justiça;
propor e executar os planos de trabalho e cronogramas de realização de atividades da Seção, de
forma a zelar pelo cumprimento dos prazos estipulados;
desempenhar outras atribuições afetas à unidade, delegadas pela autoridade superior ou contidas em
normas, especialmente a Portaria nº 10/119 DIREF que estabelece o Regulamento da Central de
Mandados;
receber pelo SEI as cartas precatórias e atribuir aos Oficiais, designando-os para comparecimento
nas videoconferências;
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distribuir aos Oficiais os mandados recebidos pelo PJE, de acordo com as áreas de atuação, ou
encaminhá-los para cumprimento em plantão.

 

NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

SIGLA: NUCAF

SUBORDINAÇÃO: Secretaria Administrativa

TITULAR: Diretor de Núcleo

 

FINALIDADE

Coordenar, acompanhar, fiscalizar, avaliar e executar as atividades de planejamento e gestão de recursos
orçamentários e financeiros, aquisições e contratações, administração dos bens e materiais, no âmbito da
Seção Judiciária.

 

ATRIBUIÇÕES:

Coordenar a elaboração da proposta orçamentária anual e plurianual, bem como dos pedidos de
créditos da Seção Judiciária, para encaminhamento ao TRF 1ª Região;
acompanhar o registro e controle dos recursos financeiros repassados pelo TRF 1ª Região;
controlar saldos orçamentários e financeiros;
coordenar e orientar a elaboração das estimativas de despesas e limites de gasto;
coordenar e controlar as aquisições de material permanente e de consumo;
coordenar e controlar a armazenagem dos materiais do almoxarifado, resguardando os cuidados
quanto à forma e às condições do local;
coordenar e controlar a contratação de serviços necessários ao funcionamento da Seção Judiciária;
analisar as aquisições de material ou a contratação de serviços;
promover a administração do cadastro de fornecedores de bens e de serviços;
coordenar o registro e controle dos bens patrimoniais, bem assim a sua distribuição, movimentação,
baixa, permuta, cessão, recuperação dos bens em garantia ou alienação;
coordenar e acompanhar as atividades de recebimento, classificação, codificação e controle de bens
patrimoniais;
coordenar e controlar a colocação de placas nos bens incorporados ao patrimônio;
coordenar e avaliar as atividades de previsão de material de estoque, inventários e classificação de
material permanente;
orientar, acompanhar, fiscalizar e controlar o empenho das despesas regularmente autorizadas;
propor e acompanhar reformulações de planos e programas;
fiscalizar o exame da regularidade legal e formal de todos os pagamentos realizados pela Seção
Judiciária;
acompanhar os saldos das cauções e os extratos das contas vinculadas dos contratos terceirizados;
controlar e fiscalizar a elaboração de contratos, convênios e atas de registro de preços;
acompanhar a vigência dos contratos, dos reajustes contratuais, dos aditamentos e dos pagamentos
decorrentes;
controlar o rol dos responsáveis no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal (SIAFI);
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assinar ordens de fornecimento e serviço, até o limite de sua competência;
manter permanente intercâmbio com as unidades técnicas de administração e de planejamento do
TRF 1ª Região;
planejar, orientar e controlar os planos de trabalho e cronogramas de realização de atividades do
Núcleo e de suas unidades subordinadas, zelando pelo cumprimento dos prazos estipulados;
elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às atividades da unidade;
desempenhar outras atribuições afetas à unidade, delegadas pela autoridade superior ou contidas em
normas.
Prestar o devido suporte aos serviços de concessão de diárias e aquisição de passagens aéreas para
magistrados e servidores da Seção Judiciária;

 

SEÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

SIGLA: SEPLO

SUBORDINAÇÃO: Núcleo de Administração Financeira e Patrimonial

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE:

Coordenar as atividades de planejamento e de administração orçamentária e financeira na Seção e nas
Subseções judiciárias, orientando a execução do orçamento, visando à alocação dos recursos
orçamentários e financeiros necessários ao efetivo cumprimento das ações globais formuladas à Seção
Judiciária de Minas Gerais.

 

ATRIBUIÇÕES:

Coletar dados de todas as unidades (Subseções Judiciárias e Núcleos) para elaborar proposta
preliminar de planejamento e orçamento e de créditos adicionais para a Seção Judiciária;
verificar no TRF 1ª Região a liberação de créditos orçamentários;
manter registro e controle dos créditos orçamentários repassados pelo TRF 1ª Região;
fornecer elementos para a elaboração da proposta orçamentária da Seção Judiciária e Subseções
Judiciárias e pedidos de créditos adicionais;
acompanhar no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) a
programação orçamentária;
analisar a realização da despesa em confronto com o previsto;
detectar necessidade de crédito orçamentário suplementar;
efetuar a classificação contábil de todas as despesas da Seção Judiciária;
controlar e publicar as concessões de suprimento de fundos efetuadas na Seção Judiciária;
acompanhar a execução orçamentária no E-orçamento;
emitir, anular e reforçar notas de empenho devidamente autorizadas pelo ordenador de despesas;
atualizar informações sobre contratações no sistema de administração patrimonial e de material;
acompanhar as Despesas de Exercícios Anteriores (DEA);
acompanhar os saldos de empenhos;
acompanhar e controlar a disponibilidade orçamentária dos programas de trabalho e respectivos
elementos de despesas;
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acompanhar saldos dos empenhos inscritos em restos a pagar;
executar e supervisionar os planos de trabalho e cronogramas de realização de atividades da Seção,
de forma a zelar pelo cumprimento dos prazos estipulados;
elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às atividades da unidade;
desempenhar outras atribuições afetas à unidade, delegadas pela autoridade superior ou contidas em
normas.

 

SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

SIGLA: SEOFI

SUBORDINAÇÃO: Núcleo de Administração Financeira e Patrimonial

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE:

Dirigir e executar as atividades relativas à execução orçamentária e financeira dos recursos consignados à
Seção Judiciária de Minas Gerais.

 

ATRIBUIÇÕES:

Emitir documentos contábeis necessários à realização e anulação de despesas;
registrar e controlar os recursos financeiros recebidos, as despesas realizadas, e os saldos
financeiros;
efetuar o pagamento das despesas com fornecedores e proceder à juntada dos documentos contábeis
nos respectivos processos, obedecendo aos prazos e à legislação em vigor;
executar o pagamento das despesas de pessoal, inclusive a folha de pagamento;
manter atualizado o credenciamento dos ordenadores de despesas nos estabelecimentos bancários;
proceder à prévia conferência da documentação necessária à liquidação das despesas e documentos
de pagamento;
elaborar de programação financeira das despesas de pessoal, de custeio e de investimentos,
obedecendo aos prazos estabelecidos;
efetuar os recolhimentos à conta do Tesouro Nacional referentes a valores retidos a título de
penalidades aplicadas a fornecedores;
executar os pagamentos decorrentes da Assistência Jurídica Gratuita nos termos das normas e
legislação aplicáveis;
fornecer elementos para a elaboração das propostas orçamentária e financeira da Seção Judiciária;
fornecer ao TRF 1ª Região os dados do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
(SIGPlan) da Assistência Jurídica a Pessoas Carentes (AJPC);
divulgar aos setores subordinados as atualizações das publicações referentes à legislação fiscal,
tributária, previdenciária e orçamentária;
proceder à análise e verificação da documentação contida nos processos de pagamento das despesas
com fornecedores e pessoal;
acompanhar e contabilizar os valores recolhidos por fornecedores ou servidores, após informação
das áreas competentes;
conferir documentos contábeis emitidos para liquidação e pagamento;
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registrar, analisar e controlar concessões de suprimentos de fundos;
registrar e acompanhar no SIAFI a despesa antecipada;
manter atualizado o registro dos responsáveis pela unidade gestora da Seção Judiciária no SIAFI;
acompanhar e verificar no SIAFI as contas contábeis;
proceder a ajustes de inconsistências contábeis;
proceder a ajustes contábeis de valores recebidos de outras unidades gestoras;
conferir e controlar os processos de adiantamento de viagem a serviço e prestação de contas de
viagem;
elaborar relatórios de concessão de diárias e providenciar sua publicação no Boletim de Serviço;
proceder aos acertos contábeis solicitados pela área de controle interno;
proceder ao registro e à baixa contábil das dívidas apuradas pela área de pagamento de pessoal
contra servidores;
executar e supervisionar os planos de trabalho e cronogramas de realização de atividades da Seção,
de forma a zelar pelo cumprimento dos prazos estipulados;
proceder à restituição de custas recolhidas indevidamente;
elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às atividades da unidade;
divulgar às áreas afins as atualizações referentes à legislação fiscal, tributária, previdenciária e
orçamentária que tiver conhecimento;
desempenhar outras atribuições afetas à unidade, delegadas pela autoridade superior ou contidas em
normas.

 

SEÇÃO DE CONTRATOS 

SIGLA: SETRA

SUBORDINAÇÃO: Núcleo de Administração Financeira e Patrimonial

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE:

Dirigir e executar as atividades relativas à análise, à elaboração e ao acompanhamento de instrumentos
contratuais na Seção Judiciária e orientar essas atividades nas Subseções judiciárias.

 

ATRIBUIÇÕES:

Elaborar, dentro dos prazos estipulados, minutas de contratos e de instrumentos afins advindos de
todas as modalidades de procedimentos licitatórios e também das adjudicações diretas, no âmbito
de sua competência;
receber, guardar e restituir as garantias contratuais de fornecimento de material, prestação de
serviços e execução de obras, firmadas com terceiros;
proceder ao registro e controle de assinaturas de contratos;
efetuar o provisionamento das despesas contratadas no SIAFI;
encaminhar documentos às empresas de terceirização visando à abertura de conta vinculada;
solicitar, quando da assinatura do contrato, a garantia prevista no mesmo, fazendo o devido registro
da mesma no SIAFI e acompanhamento de suas atualizações;
elaborar os necessários aditamentos aos instrumentos contratuais, apostilas e rescisões, no âmbito
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da sua competência;
analisar os documentos enviados pelos gestores de contratos visando ao pagamento de notas
fiscais/faturas de serviços prestados ou bens fornecidos, encaminhando posteriormente os
respectivos processos para a Seção Financeira;
elaborar ordens de serviço e portarias objetivando designar gestores, que ficarão responsáveis pela
fiscalização e pelo real cumprimento dos instrumentos contratuais afetos à sua área;
elaborar extratos de convênios, contratos, aditamentos e retificações, encaminhando-os, em tempo
hábil, para publicação no Diário Oficial da União;
manter arquivo cronológico de todos os documentos (contratos, termos aditivos, apostilamentos)
atinentes à área, consoante a legislação aplicável;
encaminhar os processos aos respectivos gestores para acompanhamento, mantendo uma “pasta de
acompanhamento” dos contratos firmados;
manter sistema de controle da vigência dos contratos, convênios e outros para efeito de aditamento
ou nova licitação, em conjunto com os gestores;
conferir as repactuações e os reajustamentos de preços apresentados pelas empresas contratadas,
bem como verificar os índices por elas utilizados;
informar à área de planejamento as alterações financeiras efetuadas nos contratos, para anulação ou
reforço de empenho;
acompanhar os processos de apuração de responsabilidade por infrações contratuais;
proceder ao registro dos termos formalizados nos documentos contratuais no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), no Sistema Integrado de Administração de
Serviços Gerais (SIASG) e no Sistema de Controle de Material (SICAM);
elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às atividades da unidade;
elaborar e analisar, mediante solicitação das contratadas, planilhas visando à liberação de valor
depositado em conta vinculada, formalizando o respectivo ofício Secad para posterior liberação;
acompanhar o saldo das contas vinculadas aos contratos de terceirização de mão de obra;
elaborar planilha mensal referente à mão de obra terceirizada para encaminhamento ao TRF 1ª
Região (Dipla);
elaborar planilha mensal referente à mão de obra terceirizada para publicação no Portal da
Transparência ( Resolução CNJ 102).

 

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

SIGLA: SELIT

SUBORDINAÇÃO: Núcleo de Administração Financeira e Patrimonial

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE:

Dirigir e executar as atividades de compras da Seção Judiciária e orientar essas atividades nas subseções
judiciárias, bem como efetuar as aquisições e contratações por meio de procedimentos licitatórios.

 

ATRIBUIÇÕES:

organizar e manter cadastro de fornecedores e prestadores de serviços devidamente atualizado e
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pronto para consultas;
realizar o levantamento de preços e análise das propostas;
analisar e instruir processos de aquisição/contratação, averiguando toda a documentação inserida,
informando a modalidade de compra, nos termos da legislação, bem como providenciar/orientar
correções, quando necessário;
elaborar editais de licitação e minutas de atas de registros de preços;
apoiar nos procedimentos relativos à atuação das comissões de licitação e pregoeiros;
cadastrar as licitações em sistema específico para realização de Pregões;
realizar as licitações em cada modalidade, conduzindo todas as suas fases (abertura da sessão,
credenciamento, abertura de propostas, sessão de lances, habilitação, etc., conforme o caso);
analisar e responder, no prazo legal, as impugnações e mandados de segurança apresentados;
adjudicar o objeto da licitação e solicitar a homologação do certame pela autoridade competente;
providenciar as publicações pertinentes às licitações, dispensas e inexigibilidades;
elaborar mapa comparativo de preços e, nos casos de compra/contratação direta, elaborar ainda o
quadro de resumo de fornecimento;
realizar adesão a atas de registros de preços e aditamentos relativos a aquisições sem formalização
de contrato;
instruir procedimentos de anulação e revogação de licitação, submetendo-os à aprovação superior;
instruir recursos, submetendo-os à aprovação superior;
executar e supervisionar os cronogramas de atividades da Seção, de forma a zelar pelo
cumprimento dos prazos estipulados;
elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às atividades da unidade;
enviar as matérias publicadas no D.O.U.,  pertinentes à área, para divulgação na Biblioteca Digital;
desempenhar outras atribuições afetas à unidade, delegadas pela autoridade superior ou contidas em
normas.

 

SEÇÃO DE MATERIAL 

SIGLA: SEMAT

SUBORDINAÇÃO: Núcleo de Administração Financeira e Patrimonial

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE:

Dirigir e executar as atividades relativas à previsão de aquisição de material, recebimento, armazenagem,
fornecimento e estoque, inclusive orientando sua realização nas Subseções judiciárias.

 

ATRIBUIÇÕES:

Propor as previsões e programações dos materiais a serem adquiridos para reabastecimento do
almoxarifado, conforme a média de consumo;
propor escalas de requisição de material;
emitir balancetes mensais e anuais de administração dos materiais;
exercer controle físico-financeiro de materiais adquiridos e disponíveis em estoque;
executar a especificação, a codificação e a padronização dos materiais, exceto quando gerenciados
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por outras unidades;
fiscalizar os prazos de entrega dos materiais adquiridos;
emitir, mensalmente, relatório de movimentação de material;
emitir pedidos de compra de material, submetendo-os à aprovação superior;
receber, administrar e atender as requisições de material, procedendo às críticas necessárias;
receber os materiais destinados ao almoxarifado, conferindo-os com as especificações constantes do
processo de aquisição e atestando as notas fiscais;
comunicar o recebimento do material adquirido aos órgãos que deram origem ao processo de
compra;
providenciar o armazenamento do material destinado ao almoxarifado, de forma adequada, em local
seguro e compatível com a sua natureza;
informar à autoridade competente sobre os fornecedores inadimplentes;
registrar no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) e no
Sistema de Controle de Material os dados referentes à aquisição de materiais de consumo;
proceder à classificação de elementos de despesas nos processos de aquisição de materiais de
consumo;
propor saneamento do almoxarifado, quando necessário;
executar e supervisionar os planos de trabalho e cronogramas de realização de atividades da Seção,
de forma a zelar pelo cumprimento dos prazos estipulados;
elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às atividades da unidade;
desempenhar outras atribuições afetas à unidade, delegadas pela autoridade superior ou contidas em
normas.

 

SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO 

SIGLA: SEPAT

SUBORDINAÇÃO: Núcleo de Administração Financeira e Patrimonial

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE:

Dirigir e executar as atividades relativas à previsão de aquisição de material, recebimento, armazenagem,
fornecimento e estoque, bem como as relativas ao tombamento e à movimentação dos bens patrimoniais
da Seção Judiciária, inclusive orientando sua realização nas subseções judiciárias.

 

ATRIBUIÇÕES:

Receber, classificar, codificar, cadastrar, distribuir e controlar bens patrimoniais;
tombar e anexar as placas de identificação aos bens incorporados;
coordenar inventários periódicos de bens patrimoniais;
planejar, propor e acompanhar a aquisição de bens permanentes, exceto quando gerenciados por
outros setores;
fiscalizar e acompanhar, via sistema, a movimentação de bens móveis, mantendo seu cadastro
atualizado;
propor baixa, permuta, cessão, recuperação ou alienação de bens considerados inservíveis,
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antieconômicos ou ociosos;
emitir e controlar termos de responsabilidade dos bens patrimoniais;
providenciar reparos ou substituições dos bens móveis, em garantia, exceto quando gerenciados por
outros setores;
emitir lançamentos contábeis no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal (SIAFI) referentes à entrada e saída de bens móveis, bem como à sua depreciação e
reavaliação;
emitir balancetes mensais de movimentação de bens móveis;
controlar a documentação referente aos bens imóveis, mantendo o cadastro no Sistema de
Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União (SPIUnet) atualizado;
recolher e redistribuir os bens móveis, quando necessário;
executar e supervisionar os planos de trabalho e cronogramas de realização de atividades da Seção,
de forma a zelar pelo cumprimento dos prazos estipulados;
elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às atividades da unidade;
Preenchimento de planilhas do Relatório de Gestão para envio ao Tribunal de Contas da União;
desempenhar outras atribuições afetas à unidade, delegadas pela autoridade superior ou contidas em
normas.

 

SEÇÃO DE ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DE TRIBUTOS 

SIGLA: SETRI

SUBORDINAÇÃO: Núcleo de Administração Financeira e Patrimonial

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE:

Dirigir e executar atividades de análise e verificação da conformidade do recolhimento de tributos
referente aos pagamentos administrativos realizados a prestadores de serviços, visando à prestação de
contas aos Órgãos de arrecadação tributária.

 

ATRIBUIÇÕES:

Imprimir, diariamente, os documentos do sistema SIAFI referentes a pagamentos e retenções
realizados pela SEOFI;
Conferir, diariamente, os pagamentos e retenções efetuados pela SEOFI;
Registrar, diariamente, em base central de dados (planilhas Excel) todos os pagamentos efetuados
pela SEOFI, suas respectivas retenções e observações para posterior informações a órgãos externos,
conforme exigências legais;
Registrar a conformidade diária da execução financeira no SIAFI;
Registrar, diariamente, no programa DES-BHISS Digital os pagamentos efetuados e respectivos
recolhimentos de ISSQN para Belo Horizonte e, também, os que não foram recolhidos para este
município, mas que foram prestados nesta cidade e/ou que possuem empresas emitentes de notas
fiscais com domicílio em BH;
Registrar, mensalmente, no programa GFIP– pagamentos e retenções previdenciárias efetuados pela
SEOFI;
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Registrar, mensalmente, no programa DIRF– pagamentos e retenções efetuados pela SEOFI;
Emitir Relatório mensal DES BHISS (Declaração Eletrônica de Serviços) à Prefeitura Municipal  –
relativo ao recolhimento de ISSQN;
Emitir Relatório DES BHISS Retificadora, quando necessário;
Emitir Relatório mensal GFIP (Guia de Recolhimento de FGTS e de Informação à Previdência
Social) à Receita Federal – relativo ao imposto previdenciário;
Emitir Relatório GFIP Retificadora, quando necessário;
Emitir Relatório anual DIRF (Declaração do Imposto sobre a Renda retido na fonte) à Receita
Federal;
Emitir Relatório DIRF Retificadora, quando necessário;
Emitir guia de ISS para recolhimento nos pagamentos, quando solicitado. Em caso de remessa de
processos para pagamentos em Brasília, emitir guias e lançar notas fiscais que não tem
recolhimento de ISSQN;
Emitir relatório de comprovação de pagamentos e recolhimentos de ISSQN para as subseções,
quando houver solicitação das Prefeituras respectivas, no caso de notas fiscais de Belo Horizonte;
Emitir GPS para pessoas físicas, quando necessário, para fins de comprovação de retenções para
seguridade social;
Emitir comprovantes e relatórios de pagamentos e retenções aos fornecedores de bens e prestadores
de serviço, quando necessário;
Emitir comprovante anual de pagamentos e retenções a todos os fornecedores de bens e prestadores
de serviço, após a entrega da DIRF à Receita Federal;
Emitir relatório mensal de pagamentos de Diárias e de Ajudas de Custo para a SEPAG/NUCRE,
conforme publicação em Portaria;
Divulgar às áreas afins as atualizações referentes à legislação fiscal, tributária, previdenciária e
orçamentária que tiver conhecimento;
Atualizar o cadastro do diretor do foro junto à Receita Federal;
Elaborar relatórios e estatísticas referentes às atividades da unidade.

 

NÚCLEO DE BEM ESTAR SOCIAL

SIGLA: NUBES

SUBORDINAÇÃO: Secretaria Administrativa

TITULAR: Diretor de Núcleo

 

FINALIDADE

Coordenar o planejamento e a execução do sistema de serviços de assistência à saúde e qualidade de vida,
promovendo atividades relativas à promoção da saúde, ao bem-estar biopsicossocial e à prevenção de
doenças de magistrados e servidores da Seção e Subseções Judiciárias e de seus respectivos dependentes.

 

ATRIBUIÇÕES:

Cumprir as normatizações relativas à assistência à saúde e qualidade de vida;
Promover atividades para avaliação das condições de saúde e qualidade de vida;
Coordenar a realização de estudos e pesquisas para implementação de atividades de qualidade de
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vida;
Planejar, orientar e acompanhar as despesas realizadas com assistência médica, odontológica e
psicológica;
Controlar a qualidade dos serviços prestados pela rede credenciada e pelo próprio núcleo;
Planejar, orientar e acompanhar o desenvolvimento de ações preventivas de atividades destinadas à
orientação e educação em saúde;
Planejar e controlar o pagamento de despesas da área médica, odontológica, psicológica e hospitalar
dos recursos da união, contribuição social e custeio;
Planejar, orientar e acompanhar a análise de despesas da área médica, odontológica, psicológica e
hospitalar, oriundas da prestação de serviços pela rede credenciada;
Planejar, orientar e controlar os procedimentos de reembolso da área médica, odontológica,
psicológica e hospitalar;
Acompanhar os serviços de tratamento fora do domicílio – TFD da seccional;
Coordenar estudos, propor e apresentar propostas de campanhas preventivas, de atividades
destinadas à orientação e à educação de saúde e de diretrizes operacionais necessárias ao
desenvolvimento das atividades do núcleo;
Manter contato com as áreas afins do poder público para intercambiar informações sobre temas
afetos aos serviços do núcleo;
Providenciar a realização de perícias para os fins previstos em lei ou quando determinado pela
autoridade superior;
Elaborar e executar os contratos de prestação de serviços;
Providenciar exames de capacidade física e sanidade mental dos magistrados e servidores, para
todos os efeitos legalmente previstos;
Avaliar periodicamente as condições de saúde dos magistrados e servidores;
Supervisionar as condições dos locais de trabalho, indicando as providências com vistas à remoção
das causas de acidentes e doenças profissionais;
Elaborar e encaminhar periodicamente à administração do pro-social relatórios de atendimentos
médicos, de saúde complementar e odontológicos, para emissão de balancetes e demonstrativos;
Promover o atendimento médico, odontológico e psicológico internos;
Propor, elaborar, negociar e acompanhar o processo de credenciamento de novos profissionais e
instituições candidatos a estabelecer convênio com o pro-social, observando as necessidades dos
associados e o padrão de qualidade dos serviços oferecidos;
Prestar informações e orientar os magistrados, servidores e dependentes quanto aos programas e
benefícios oferecidos pelo Pro-Social;
Processar, mensalmente, as informações de débitos, custeios e descontos de despesas médicas, de
saúde complementar e odontológicas dos associados;
Receber, conferir e analisar, de acordo com as tabelas e diretrizes estabelecidas pelo Pro-Social, os
processos referentes aos serviços prestados pela rede credenciada, bem como as solicitações de
reembolsos, encaminhando à área competente para efetivação de pagamento;
Analisar e emitir autorizações de procedimentos médicos, de saúde complementar,  odontológicos e
psicológicos previstas em regulamento;
Executar e supervisionar os planos de trabalho e cronogramas de realização de atividades da seção,
de forma a zelar pelo cumprimento dos prazos estipulados;
Colaborar com a implementação do plano estratégico do TRF e o cumprimento de metas, projetos e
iniciativas.
Elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às atividades da unidade;
Manter atualizadas as informações dos sistemas informatizados e da rede corporativa na intranet,
internet e similares, com dados referentes às atividades desenvolvidas pela área.
Promover a utilização racional dos recursos, observando os princípios da gestão socioambiental e
do plano de logística sustentável.
Realizar o recadastramento de todos os beneficiários, de acordo com as necessidades de atualização
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e de segurança determinadas pelo Programa.
Desempenhar outras atribuições afetas à unidade, delegadas pela autoridade superior ou contidas
em normas.
Solicitar, para a Auditoria Médica do Pro-Social, inspeção e emissão de laudos de vistoria das
instituições a serem credenciadas pelo Programa;
propor, elaborar e acompanhar o processo de credenciamento de novos profissionais e instituições
candidatos a estabelecer convênio com o Pro-Social, observando as necessidades dos associados e o
padrão de qualidade dos serviços oferecidos;
celebrar termos de credenciamento, contratos e convênios de prestação de assistência médica pela
rede credenciada;
Solicitar análise e parecer da SECBE – Secretaria de Bem-Estar Social, sobre negociações,
reajustes de preços de serviços prestados, bem como sobre inclusão, na Tabela Própria do TRF1, de
novos procedimentos, visando às necessidades dos beneficiários do Programa;
elaborar, após parecer favorável da Auditoria Médica, Termo Aditivo referente à inclusão de
procedimentos na Tabela Própria do TRF1;
elaborar apostilamento, quando houver variações no contrato sem alteração do mesmo;
negociar com as instituições, candidatos a estabelecer convênio com o Pro-Social, visando às
necessidades dos beneficiários e à saúde financeira do Programa;
cadastrar as instituições credenciadas em sistema próprio;
atualizar Banco de Dados com todos os prestadores PJ e PF e encaminhar ao NUCOI;
publicar no DOU e na Biblioteca Digital novos credenciamentos e aditamentos na área médica;
prestar informações sobre os convênios da rede credenciada, assim como das demais atividades da
área;
prestar informações, aos credenciados, sobre quaisquer dúvidas que surgirem,com celeridade e
eficiência;
manter atualizada a relação de instituições e profissionais credenciados para pronta informação aos
beneficiários;
organizar e controlar o arquivo e a vigência dos instrumentos contratuais;
registrar e apurar as irregularidades ocorridas no atendimento e na prestação de serviços oferecidos
pela instituição ou profissional credenciados, propondo, se for o caso, o descredenciamento;
cumprir os planos de trabalho e cronogramas de realização de atividades;
elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às atividades da unidade;
desempenhar outras competências típicas da unidade, delegadas pela autoridade superior ou
contidas em normas.
Prestar informações e orientações gerais quanto ao funcionamento e utilização do Pro-Social;
Proceder à inscrição e/ou desligamento de magistrados, servidores ativos e inativos, pensionistas e
seus dependentes, bem como à atualização dos dados dos beneficiários em cadastro próprio;
Receber, analisar e digitalizar todos os documentos cadastrais de beneficiários, salvando-os na pasta
W e no Sistema Benner;
Distribuição, para todos os beneficiários da Seccional, das carteiras do Pro-Social, Unimed NNE e
Saúde Caixa, por ocasião da substituição daquelas com prazo de validade expirando;
Gerar os relatórios para conferência das rubricas do Pro-Social para fins de desconto em folha de
pagamento dos beneficiários;
Organizar e manter atualizados os arquivos de beneficiários do Pro-Social;
Emitir documentos solicitados pelos beneficiários titulares (Declaração de Permanência ou
Declaração Provisória/Unimed) ou solicitados pela SELEP (Nada consta);
Consultar, diariamente, Boletim Eletrônico da SJMG e do TRF para acompanhamento dos atos de
remoção, exoneração, aposentadoria e outros;
Realizar o recadastramento anual de Menores sob Guarda e de Filhos/Enteados entre 21 e 23 anos,
beneficiários dependentes do Pro-Social;
Realizar o recadastramento Bianual de Pais/Padrastos, beneficiários dependentes do Pro-Social;

SEI/TRF1 - 5719635 - Portaria SJMG-Diref https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

48 de 69 09/03/2018 14:41



Controlar o saldo devedor dos magistrados e servidores desligados do Pro-Social, adotando as
medidas necessárias para a cobrança dos débitos e acompanhando a quitação pelos beneficiários;
Emitir e controlar a confecção de carteiras de beneficiários do Pro-Social;
Migrar no Sistema Benner os servidores beneficiários removidos , requisitados, cedidos e com
lotação provisória na SJMG;
Verificar, mensalmente, se os beneficiários removidos (SINAR), requisitados, cedidos, com lotação
provisória e sem vínculo estão relacionados na Rubrica Contribuição;
Emitir fatura avulsa em caso de emissão de 2ª via de carteira do Pro-Social e Saúde Caixa e em
casos de Reativação de beneficiários;
Promover as alterações necessárias no Benner e no arquivo Banco de Dados no W, em casos de
aposentadoria, remoção ou desligamento;
Incluir, mensalmente, relatórios de rubricas do Pro-Social no Processo Anual da SECOT;
Mensalmente, solicitar a relação de servidores removidos (inclusões e exclusões) à SEPAG, para
fins de inclusões e demais alterações cadastrais no Benner e na Pasta W;
Acompanhar as mudanças de lotação e Avisos de Desligamento, promovendo as alterações
necessárias no Sistema Benner e na Pasta W;
Manter atualizado os dados pessoais dos beneficiários titulares, referentes a endereço, telefone e
e-mail, para fins de comunicação com os mesmos;
Realizar, anualmente, a entrega de DIRF a todos os beneficiários, à exceção dos ativos, que podem
consultar através da Intranet;
Gerar Demonstrativo de Reembolso a todos os beneficiários, à exceção dos ativos, para ser
entregue juntamente com a DIRF;
Elaborar, quando necessário, Comunicado do NUBES, a ser divulgado entre todos os beneficiários
do Pro-Social;
Proceder à análise de currículos de profissionais e à realização de vistoria, com o auxílio dos
auditores do Pro-Social, nas instituições interessadas no credenciamento nas áreas de odontologia e
de saúde suplementar;
Celebrar termo de credenciamento, após aprovação da instituição pela auditoria e análise da
respectiva documentação;
Publicar o extrato dos termos de credenciamento no Diário Oficial da União e na Biblioteca Digital;
Cadastrar as instituições credenciadas nos sistemas do Programa e manter atualizadas  as
informações;
Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços pelos profissionais credenciados, dando-lhes o
suporte necessário;
Dar suporte às Subseções Judiciárias quanto à contratação e à fiscalização da execução dos serviços
pela rede credenciada e quanto às normas do Programa;
Prestar informações aos beneficiários do Pro-Social quanto às normas para utilização dos serviços
oferecidos pela rede credenciada;
Gerenciar os consultórios de odontologia e de psicologia, realizando o controle de estoque,
solicitando a compra de materiais e a contratação de serviços necessários ao seu regular
funcionamento;
Gerenciar os contratos de prestação de mão de obra da área de saúde, de manutenção de
equipamentos e de serviços indispensáveis aos atendimentos nos consultórios do Nubes;
Elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às atividades da unidade;
Desempenhar outras competências típicas da unidade, delegadas pela autoridade superior ou
contidas em normas.

 

SEÇÃO DE ANÁLISES E FATURAS DE CONTAS MEDICO-ODONTO-HOSPIT ALARES 
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SIGLA: SEAFA

SUBORDINAÇÃO: Núcleo de Bem Estar Social

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE:

Receber, conferir e analisar a documentação referente às despesas médico-odonto-hospitalares
provenientes da rede credenciada e do sistema de livre escolha (reembolso), bem como liquidá-las e
encaminhá-las para pagamento, com observância às normas, diretrizes e tabelas estabelecidas pelo
Programa de Assistência aos Magistrados e servidores da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus da
primeira Região – Pro-Social.

 

ATRIBUIÇÕES:

Promover a análise de despesas e conferência de documentos médico-odonto-hospitalares,
provenientes de faturas da rede credenciada;
Promover a análise e conferência de documentos de reembolso de despesas médicas, odontológicas,
psicológicas e hospitalares realizadas no sistema de livre escolha;
Elaborar e encaminhar à instituição ou ao profissional credenciado a justificativa pela ocorrência de
glosas nas faturas;
Analisar e liquidar os recursos de glosa de sua competência;
Conferir preços, procedimentos e códigos relativos às cobranças, em conformidade com o contrato
firmado e tabelas oficialmente adotadas pelo Pro-Social;
Controlar e acompanhar os relatórios dos demonstrativos de análise de processos;
Informar aos beneficiários sobre o funcionamento do sistema de livre escolha;
Acompanhar a situação fiscal dos credenciados para a efetivação dos pagamentos;
Encaminhar os processos para pagamento devidamente conferidos e avaliados;
Prestar informação à rede credenciada sobre os pagamentos das faturas;
Elaborar as estimativas de despesas;
Acompanhar o empenho das despesas regularmente autorizadas;
Realizar conferência dos processos e despesas pagas à conta de recursos próprios;
Prestar informações aos usuários internos e externos referentes aos procedimentos de análise de
faturas;
Supervisionar e acompanhar as atividades da Auditoria de Contas Médicas.
Acompanhar e aplicar, juntamente com o Núcleo de Auditoria Interna (NUAUD), as alterações da
legislação tributária;
Receber e responder os resumos de análise do NUAUD;
Cumprir os planos de trabalho e cronogramas de realização de atividades do Setor;
Desempenhar outras competências típicas da unidade, delegadas pela autoridade superior ou
contidas em normas.
Promover a análise de despesas e conferência de documentos médico-odonto-hospitalares,
provenientes de faturas da rede credenciada das subseções;
Indicar e controlar as alterações nos processos de faturamento das subseções;
Elaborar e encaminhar à instituição ou ao profissional credenciado a justificativa pela ocorrência de
glosas nas faturas das subseções;
Controlar e acompanhar os relatórios dos demonstrativos de análise de processos das subseções;
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Conferir preços, procedimentos e códigos relativos às cobranças, em conformidade com o contrato
firmado e tabelas oficialmente adotadas pelo Pro-Social;
Acompanhar a situação fiscal dos credenciados das subseções para a efetivação dos pagamentos;
Encaminhar os processos das subseções para pagamento devidamente conferidos e avaliados;
Prestar informação à rede credenciada das subseções sobre os pagamentos das faturas;
Prestar apoio e sanar dúvidas dos supervisores das subseções em relação à análise e processamento
das faturas;
Desempenhar outras atribuições afetas à unidade previstas em normas ou delegadas pela autoridade
superior.

 

SEÇÃO DE PROJETOS DE SAÚDE OCUPACIONAL

SIGLA: SEPSO

SUBORDINAÇÃO: Núcleo de Bem Estar Social

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE:

Promover as atividades relativas à medicina do trabalho, à assistência e perícia médica, à qualidade de
vida e aos exames periódicos de saúde.

 

ATRIBUIÇÕES:

Cumprir as normatizações relativas à assistência à saúde e qualidade de vida;
Supervisionar os atendimentos médicos eletivos e de urgência/emergência dos magistrados e
servidores, bem como a realização dos exames admissionais de capacidade física e sanidade mental
dos magistrados, servidores e estagiários, para todos os efeitos legalmente previstos;
Realizar as estatísticas mensais e anuais referentes ao índice de absenteísmo de magistrados e
servidores da Seccional e a gestão das principais causas de afastamentos para tratamento de saúde
do corpo funcional ativo, para encaminhamento à Seção de Apoio à Gestão Socioambiental, ao
NUBES e ao Tribunal, quando solicitado, e propor iniciativas de atuação visando ao cumprimento
das metas estabelecidas pelo CNJ no Planejamento Estratégico da Justiça Federal;
Realizar as estatísticas mensais e anuais referentes ao percentual de adesão aos Exames Periódicos
de Saúde (EPS) por parte dos magistrados e servidores, para encaminhamento à Seção de Apoio à
Gestão Socioambiental, ao NUBES e ao Tribunal, quando solicitado, e propor iniciativas de atuação
visando ao cumprimento das metas estabelecidas pelo CNJ no Planejamento Estratégico da Justiça
Federal;
Elaborar propostas de atuação e coordenar programas de promoção de saúde e qualidade de vida no
trabalho;
Executar e acompanhar projetos aprovados na área de saúde e relacionados no planejamento
estratégico da Seccional;
Realizar controle estatístico das ações de qualidade de vida realizadas na Seccional, bem como das
participações do corpo funcional em cada uma delas, para encaminhamento à Seção de Apoio à
Gestão Socioambiental, quando solicitado;
Acompanhar os serviços de tratamento fora do domicílio – TFD da Seccional;
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Gerenciar a realização de perícias médicas, emissão, revisão e homologação de laudos e atestados;
Realizar a convocação de magistrados e servidores para comparecimento às perícias presenciais
singulares e por junta médica, e gerar os processos destinados à cobertura de despesas com diárias e
passagens, a serem destinados à Secretaria Administrativa da Seccional, para autorização;
Encaminhar os atestados homologados dos magistrados à Seção de Assuntos da Magistratura para
os registros necessários;
Encaminhar as homologações manuais dos atestados referentes à licença gestante e para tratamento
da própria saúde à Seção de Cadastro de Pessoal para os registros pertinentes, quando ocorre erro
de homologação no sistema CIT SAÚDE;
Encaminhar as homologações dos atestados referentes à licença por motivo de doença em pessoa da
família à Seção de Legislação de Pessoal para publicação e registros pertinentes;
Controlar o recebimento dos atestados médicos via SEI e na Recepção Médica, para fornecimentos
dos dados ao Tribunal, quando solicitado;
Gerenciar o planejamento e a realização dos exames médicos periódicos com vistas à promoção e à
preservação da saúde e do bem-estar dos magistrados e servidores ativos;
Supervisionar a organização dos prontuários integrados de saúde dos magistrados e servidores,
ativos e inativos, e seus dependentes, zelando por sua conservação e mantendo sigilo sobre os
registros existentes;
Supervisionar a realização de inspeção médica na residência dos magistrados e servidores ou no
estabelecimento hospitalar onde se encontrarem internados, sempre que necessário;
Supervisionar as condições dos locais de trabalho, indicando as providências com vistas à remoção
das causas de acidentes e doenças profissionais;
Propor e divulgar as normas relativas a questões de higiene e prevenção de acidentes de trabalho;
Propor requisição ou compra de medicamentos e materiais de uso médico;
Zelar pela conservação e correta utilização do instrumental e equipamento médico, procedendo à
sua limpeza e esterilização;
Controlar a entrada e saída de materiais administrativos e de uso médico;
Elaborar e encaminhar periodicamente ao Tribunal relatórios de atendimentos médicos, para
emissão de balancetes e demonstrativos;
Planejar, executar e apoiar campanhas preventivas e atividades destinadas à orientação e educação
integral da saúde;
Coordenar a realização pelos médicos peritos de inspeção e emissão de laudos de vistoria das
instituições a serem credenciadas pelo EPS;
Propor, elaborar, negociar e acompanhar o processo de credenciamento de novos profissionais e
instituições candidatos a estabelecer convênio com o EPS, observando as necessidades dos
associados e o padrão de qualidade dos serviços oferecidos;
Cadastrar as instituições credenciadas em sistema próprio;
Registrar e apurar as irregularidades ocorridas no atendimento e na prestação de serviços oferecidos
pela instituição ou profissional credenciados do EPS, propondo, se for o caso, o descredenciamento;
Manter atualizada a relação de instituições e profissionais credenciados para pronta informação aos
beneficiários;
Prestar informações e orientar os magistrados e servidores, bem como as Subseções Judiciárias,
quanto ao EPS, licenças e perícias médicas e ações de saúde implantadas pela Seção;
Executar e supervisionar os planos de trabalho e cronogramas de realização de atividades da Seção,
de forma a zelar pelo cumprimento dos prazos estipulados;
Elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às atividades da unidade;
Desempenhar outras atribuições afetas à unidade, delegadas pela autoridade superior ou contidas
em normas.
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NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS

SIGLA: NUCRE

SUBORDINAÇÃO: Secretaria Administrativa

TITULAR: Diretor de Núcleo

 

FINALIDADE

Coordenar e dirigir as atividades de administração e desenvolvimento de recursos humanos da Seção
Judiciária.

 

ATRIBUIÇÕES:

Promover a organização e manutenção das pastas de documentação funcional dos servidores, bem
como informar processos administrativos;
encaminhar ao TRF 1ª Região, devidamente instruídos, processos de nomeação,   exoneração,
vacância, demissão, requisição, recondução de servidores e movimentação de acordo com a
legislação vigente;
propor a lotação e o remanejamento de servidores;
promover a educação corporativa, a capacitação e o desenvolvimento de servidores;
coordenar e executar as atividades inerentes à confecção da folha de pagamento da Seção
Judiciária;
analisar e conceder horário especial de trabalho para os servidores da Seção Judiciária;
subscrever termos de posse dos servidores;
orientar a expedição e o recolhimento do documento de identidade funcional;
zelar pela correta aplicação dos critérios de progressão funcional dos servidores;
coordenar e avaliar a concessão de estágios a estudantes;
analisar e aprovar a seleção de pessoas físicas e jurídicas para instrutoria de ações educacionais;
prestar ao TRF 1ª Região as informações relativas à administração e ao desenvolvimento dos
recursos humanos na Seção Judiciária;
manter permanente intercâmbio com a área de recursos humanos do TRF 1ª Região;
promover a instrução dos pedidos de aposentadoria, exoneração, recondução, pensão e reversão à
atividade para encaminhamento ao TRF 1ª Região, bem como a instrução das diligências;
propor a realização de ações educacionais para o aperfeiçoamento de servidores;
efetuar atendimentos de entreajuda para os servidores com problemas nas relações de trabalho,
sugerindo, se for o caso, o encaminhamento a profissional especializado;
manter arquivo dos processos referentes aos servidores ativos da Seção Judiciária;
instruir processos de afastamento de servidores para participarem de cursos realizados no país e no
exterior;
planejar, orientar e controlar os planos de trabalho, projetos e cronogramas de realização de
atividades do Núcleo e de suas unidades subordinadas, zelando pelo cumprimento dos prazos
estipulados;
elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às atividades da unidade;
coordenar as atividades inerentes ao ressarcimento dos servidores requisitados de outros órgãos;
coordenar e orientar servidores sobre a certificação digital, responsabilizando-se pelo envio  dos
dados de magistrados e  servidores de Belo Horizonte ao TRF 1ª Região;
desempenhar outras atribuições afetas à unidade, delegadas pela autoridade superior ou contidas em
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norma.

 

SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL 

SIGLA: SELEP

SUBORDINAÇÃO: Núcleo de Recursos Humanos

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE:

Dirigir e executar as atividades relativas à legislação de pessoal referente a direitos, deveres e vantagens
dos servidores da Seção Judiciária de Minas Gerais.

 

ATRIBUIÇÕES:

Instrução e acompanhamento da tramitação de processos deferidos no TRF1 referentes a
aposentadoria, revisões de proventos, reversão à atividade, readaptação funcional, recondução,
remoção, redistribuição, vacância e exoneração;
Instrução de processo para a concessão de pensão civil e preenchimento do formulário SISAC para
envio ao TCU;
Fornecimento de informações a servidores sobre legislação, jurisprudência e normas relativas a
pessoal;
Instrução de processos referentes à concessão de licenças e afastamentos diversos, bem como
outros direitos previstos na Lei 8.112/1990, incluindo controle da documentação pertinente;
Levantamento e cálculo do tempo de serviço dos servidores para concessão de Abono de
Permanência e Aposentadoria e expedição das certidões respectivas;
Expedição de declarações e certidões a pedido dos servidores para assuntos diversos (incorporação
de quintos, ausência de penalidades, exercício de funções comissionadas, etc);
Cumprimento de diligências do TCU e do TRF1 referentes a processos de servidores;
Cumprimento de orientações referentes à legislação do CJF e do TRF1;
Recadastramento de servidores inativos e pensionistas;
Solicitação ao serviço médico de pareceres referentes a servidores para fins de remoção por motivo
de saúde, aposentadoria por invalidez, pensão, isenção de Imposto de Renda e PSS;
Acompanhamento das mudanças na legislação de pessoal (leis, medidas provisórias, resoluções e
decretos do Executivo e Judiciário), inclusive a referente aos inativos e pensionistas;
Elaboração de revisão de vantagens de aposentadoria;
Verificação de servidores que se enquadram nas situações de mudança de legislação;
Emissão de pareceres sobre a legislação e resposta a consultas que lhe são enviadas;
Informação às Seções competentes sobre o desligamento de servidores (aposentadoria, exoneração,
falecimento, redistribuição, vacância);
Prestação de informações ao Núcleo Jurídico para subsidiar consultas da AGU ou pedidos de
reconsideração dos servidores em assuntos pertinentes à SELEP;
Preenchimento anual  do Relatório de Gestão;
Responder diligências solicitadas pelo Núcleo de Auditoria Interna;
Desempenhar outras atribuições afetas à unidade, delegadas pela autoridade superior ou contidas
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em normas.

 

SEÇÃO DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDO RES 

SIGLA: SEFAS

SUBORDINAÇÃO: Núcleo de Recursos Humanos

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE:

Dirigir e executar, na Seção e Subseções Judiciárias, as atividades de educação corporativa voltadas para
o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos servidores por meio de capacitação e educação continuada.

 

ATRIBUIÇÕES:

Aplicar as normas,  instruções e critérios definidos a fim de garantir a uniformização da política de
recursos humanos;
realizar a estimativa de despesas com cursos e educação corporativa, para fins de inclusão na
proposta orçamentária, bem como para a respectiva autorização da despesa;
coletar, analisar e consolidar os dados de levantamento de demandas educacionais, seguindo a
orientação do TRF 1ª Região;
executar e avaliar eventos de qualificação e aperfeiçoamento de pessoal;
elaborar e executar estratégias ou projetos de educação corporativa;
informar processos de participação de servidores em eventos externos;
calcular e solicitar pagamento de remuneração de instrutoria das ações educacionais
implementadas;
emitir, registrar e entregar certificados para os participantes em ações educacionais promovidas pela
Seção Judiciária;
divulgar as informações necessárias à participação de servidores em eventos de capacitação;
implementar cursos, seminários e eventos, assim como propor, quando for necessário, a inscrição
de servidores;
orientar os treinandos quanto à sua inscrição em eventos de capacitação, de acordo com os critérios
estabelecidos na programação;
acompanhar a realização das ações educacionais;
aplicar os instrumentos de avaliação das ações educacionais;
propor ações para a resolução de problemas relativos às relações de trabalho;
manter cadastro de pessoas físicas e jurídicas para a instrutoria de ações educacionais;
receber, analisar e cadastrar certificados de ações educacionais;
orientar os servidores das Subseções Judiciárias acerca das normas pertinentes ao adicional de
qualificação;
elaborar relatório mensal do Programa de Adicional de Qualificação;
executar e supervisionar os planos de trabalho e cronogramas de realização de atividades da Seção,
de forma a zelar pelo cumprimento dos prazos estipulados;
elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às atividades da unidade;
desempenhar outras atribuições afetas à unidade, delegadas pela autoridade superior ou contidas em
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normas.

 

SEÇÃO DE AVALIAÇÃO, PROVIMENTO E ESTÁGIO 

SIGLA: SEAPE

SUBORDINAÇÃO: Núcleo de Recursos Humanos

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE:

Dirigir e executar as atividades de avaliação de desempenho e acompanhamento funcional, bem como
coordenar o Programa de Estágio.

 

ATRIBUIÇÕES:

Atividades relacionadas com o provimento de candidatos aprovados em concurso: entrevista,
marcação da posse, lavratura do termo e demais providências correlatas;
Lavratura de Termo de Posse para diretores nomeados;
Executar as atividades relativas à avaliação de desempenho dos servidores em avaliação em Estágio
Probatório e em condição de Progressão ou Promoção funcional na carreira, de acordo com a
legislação vigente (SIADES);
Acompanhar a vida funcional dos servidores em estágio probatório através das avaliações de
desempenho, submetendo à análise da Comissão de Avaliação de Desempenho os casos de ressalva
nas avaliações ou de situações omissas na legislação;
elaborar parecer conclusivo sobre a aprovação no Estágio Probatório, homologação e instrução de
processo para a concessão das progressões funcionais, conferência das portarias de progressão ou
homologação;
Controle de servidores em condição de progressão/promoção, monitoramento de carga horária em
ações de treinamento, envio e recebimento de avaliações nas datas previstas, autuação de processos
administrativos para concessão da progressão ou promoção;
gerenciar os casos de licenças e afastamentos que impliquem suspensão no período de gestão;
subsidiar a Comissão de Avaliação de Desempenho nos casos em que esta deva atuar;
arquivar os cadernos de avaliação de acordo com o PCTT;
Coordenar processo seletivo de estagiários: confeccionar edital, apurar notas, analisar recursos e
publicar resultados;
Convocar candidatos que se classificaram no processo seletivo, processar sua documentação e
cadastro, orientá-los sobre aspectos organizacionais e comportamentais e encaminhá-los ao local de
trabalho;
emitir Termos de Compromisso aos candidatos a estágio na Capital;
Controlar a  lotação de estagiários, bem como emitir declarações e certidões por eles solicitadas;
registrar as movimentações e informações relativas aos estagiários (férias, avaliações e
desligamentos);
coordenar a contratação de estagiários do projeto social ESAL;
Controlar o recebimento dos relatórios de frequência dos estagiários da Capital e Subseções;
Proceder, mensalmente, à realização do processo de pagamento de bolsa de estágio, auxílio-
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transporte e eventuais pagamentos de indenizações em pecúnia;
realizar, anualmente, os procedimentos referentes à contratação de seguro de vida e acidentes
pessoais dos estagiários bolsistas, voluntários e conciliadores da Justiça Federal de Minas Gerais;
Orientar as SESAP’s das Subseções quanto ao provimento de servidores,  às atividades de avaliação
de desempenho funcional e às atividades atinentes aos estagiários;
elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às atividades da unidade;
desempenhar outras atribuições afetas à unidade, delegadas pela autoridade superior ou contidas em
normas.

 

SEÇÃO DE PAGAMENTO DE PESSOAL 

SIGLA: SEPAG

SUBORDINAÇÃO: Núcleo de Recursos Humanos

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE:

Dirigir e executar as atividades relacionadas à folha de pagamento dos magistrados e servidores da Seção
Judiciária de Minas Gerais.

 

ATRIBUIÇÕES:

Receber, conferir e executar as atividades de elaboração, conferência e alteração da folha de
pagamento dos magistrados e servidores ativos, inativos e pensionistas;
Calcular diferenças e devoluções  de vencimentos/proventos que não são efetuadas pelo programa
da folha de pagamento;
Verificar o cálculo dos encargos sociais;
Elaborar GFIP dos servidores celetistas e enviar à SEOFI para transmissão através do programa
conectividade social;
Calcular, informar, controlar e registrar valores e dados concernentes ao Plano de Seguridade Social
do Servidor Público Civil da União (PSSS) a ser recolhido por servidores em licença sem
vencimentos que optam por manter o recolhimento da seguridade social;
Calcular, informar, controlar e registrar valores e dados concernentes ao Plano de Benefícios
administrado pela Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder
Judiciário – Funpresp-Jud;
Autuar e informar os processos administrativos de cálculos das folhas de pagamento; autuar e
instruir processos de exercícios anteriores e informar ao TRF1 os passivos de exercícios anteriores
cujos valores forem superiores ao limite determinado no § 3º do art. 13 da Resolução 224/2012 do
CJF;
Documentar as alterações efetuadas para fins de justificação e prestação de contas da folha de
pagamento, com a elaboração do  resumo mensal;
Registrar no sistema próprio as consignações facultativas e manter atualizado o cadastro financeiro
dos servidores; encaminhar às instituições beneficiárias das consignações facultativas as relações de
consignações feitas mensalmente;
Organizar e controlar os descontos relativos às pensões alimentícias judicial e espontânea  e manter
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atualizado o cadastro de beneficiários;
Gerar e disponibilizar contracheques;
Efetuar o cálculo prévio de horas-extras para a adequação de valores orçamentários nas varas
federais e nos núcleos administrativos;
Autuar e acompanhar os processos de servidores  desligados (ativos, inativos e pensionistas civis)
até a  quitação integral do débito com a Justiça Federal;
Enviar à área de execução financeira os relatórios necessários para apropriação das folhas de
pagamento;
Enviar aos bancos conveniados relatórios ou arquivos eletrônicos para crédito dos salários;
Elaborar a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) dos magistrados e servidores
da Seccional e disponibilizar os respectivos demonstrativos de rendimento para fins de ajuste anual;
Elaborar e transmitir Relação Anual de Informações Sociais (RAIS);
Elaborar a Relação de Remuneração de Contribuição (RRC);
Responder diligências solicitadas pela área de auditoria interna;
Prestar informações à Assessoria Jurídica, varas federais ou outros órgãos externos sobre
pagamentos realizados, para atender demandas judiciais;
Instruir os processos de ressarcimento aos órgãos de origem do servidor requisitado;
Executar e supervisionar os planos de trabalho e cronogramas de realização de atividades da Seção,
de forma a zelar pelo cumprimento dos prazos estipulados;
Elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às atividades da unidade;
Desempenhar outras atribuições afetas à unidade, delegadas pela autoridade superior ou contidas
em normas.

 

SEÇÃO DE CADASTRO DE PESSOAL 

SIGLA: SECAP

SUBORDINAÇÃO: Núcleo de Recursos Humanos

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE:

Dirigir, executar e controlar as atividades relativas ao provimento e desligamento dos cargos efetivos, de
confiança e de funções comissionadas da Seção Judiciária de Minas Gerais, organizar e manter as
informações cadastrais destes servidores.

 

ATRIBUIÇÕES:

Registro de ocorrências na vida funcional dos servidores, tais como férias, licenças, afastamentos,
substituições e designações de função comissionada, elogios, penalidades, averbações de tempo de
serviço, progressão funcional, aposentadoria, desligamento, concessão de pensão e compensações,
entre outras, inclusive de servidores cedidos, removidos SINAR e “em exercício provisório”;
Emissão de carteiras funcionais e certidões sobre assuntos da vida funcional dos servidores;
Elaboração de relatório mensal para fins de pagamento de um terço de férias para marcações
extemporâneas;
Recebimento, conferência e arquivamento da frequência mensal dos boletins da Sede da Seção
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Judiciária, bem como correspondência expedida e recebida sobre servidores de outros órgãos,
removidos e “em exercício provisório”;
Registro de plantão judicial e dias trabalhados em eleições para compensação futura; registro de
dias trabalhados no recesso forense para compensação futura ou pagamento em pecúnia, bem como
elaboração de planilha de conversão de dias em pecúnia para envio à SEPAG;
Emissão de certidões para fins de averbação de tempo de serviço da iniciativa privada ( INSS) na
SJMG e das atribuições do cargo e dados funcionais para concursos, viagens e outras finalidades;
Atendimento ao candidato nomeado: orientações quanto à posse, exercício, regime de previdência,
entrega e conferência de documentos e preenchimento de declarações e envio de documentos de
servidores empossados à DICAP para fins de informação ao TCU;
Registro no sistema Oracle do processo de posse do servidor no TCU e sua data de julgamento
nesse órgão;
Envio do cartão de autenticação à Fundação Carlos Chagas;
Envio de ciência e ficha de inscrição ao FUNPRESP-JUD, física e virtualmente, através do Portal
FUNPRESP-JUD;
Envio aos órgãos de destino de pastas funcionais de servidores removidos e redistribuídos e
recebimento de idêntica documentação;
Arquivamento de pastas funcionais;
Elaboração de quadros quantitativos mensais a serem enviados à DICAP e à DIPOF;
Elaboração de planilha de adesão ao FUNPRESP-JUD;
Envio de relatório anual atuarial ao INSS;
Preenchimento anual de relatório de gestão;
Gerenciamento do concurso SINAR: acompanhamento de editais, recebimento e conferência de
inscrições, registro no site do CJF, registro de entrada e saída de servidores removidos SINAR,
controle de déficit e superávit na SJMG;
Atualização semanal dos dados de cadastro das inscrições do PSPR, com conferência e
arquivamento dos processos SEI de autorização.
Controle e instrução de processos de requisição, cessão e prorrogação de servidores requisitados,
quantitativos na Seccional, informações diversas e retorno à origem;
Elaboração e publicação de portarias referentes a designação/dispensa de função comissionada,
indicação de substituição eventual e  automática, interrupção de férias, adicional de qualificação,
progressão funcional, homologação de estágio probatório e lotação de servidores;
Implantação e controle de auxílios saúde, transporte, creche, alimentação e natalidade;
Montagem física de pastas funcionais de servidores e posterior envio ao arquivo administrativo;
Registro dos comprovantes de votação eleitoral, inclusão/exclusão de dependentes para Imposto de
Renda e  entrega de declaração de bens e autorização de acesso TCU;
Desempenho de outras atribuições afetas à unidade delegadas pela autoridade superior ou contida
em normas.

 

NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

SIGLA: NUTEC

SUBORDINAÇÃO: Secretaria Administrativa

TITULAR: Diretor de Núcleo

 

FINALIDADE
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Coordenar e executar as atividades referentes ao planejamento e à gestão de tecnologia e da segurança da
informação na Seção Judiciária e nas Subseções vinculadas.

 

ATRIBUIÇÕES:

Promover e coordenar estudos e projetos orientados para a implantação e manutenção da qualidade
em serviço de TI.
Controlar a correta aplicação das metodologias administrativas em geral.
Coordenar as atividades relativas à Segurança da Informação da Seção Judiciária e Subseções
vinculadas, assegurando que medidas efetivas de segurança, no nível estratégico, sejam tomadas.
Coordenar as atividades relacionadas ao levantamento de dados para o desenvolvimento e as
alterações de sistemas informatizados.
Converter objetivos estratégicos em ativos de serviços e portfólio de serviços que atendam às
necessidades dos usuários dos sistemas informatizados da Seção Judiciária e Subseções vinculadas.
Projetar novos serviços ou alterar os já existentes em produção para atender as necessidades dos
usuários dos sistemas informatizados da Seção Judiciária e Subseções vinculadas.
Desenhar componentes seguros, que se recuperem rapidamente e alinhados com as necessidades
dos usuários dos sistemas informatizados da Seção Judiciária e Subseções vinculadas.
Adotar uma abordagem holística, assegurando consistência e integração entre todas as atividades,
processos e tecnologias, com o objetivo de entregar funcionalidades e qualidade aos sistemas
informatizados da Seção Judiciária e Subseções vinculadas.
Coordenar, orientar, acompanhar, supervisionar e controlar a execução das atividades de suas
unidades.
Coordenar e controlar a execução dos serviços de manutenção dos equipamentos instalados e dos
sistemas de informática desenvolvidos internamente ou por terceiros, observando a funcionalidade
e corrigindo distorções.
Coordenar a execução dos serviços relativos à rede local.
Coordenar a orientação dos usuários quanto à manipulação dos equipamentos e dos sistemas de
informática.
Avaliar e acompanhar o funcionamento dos equipamentos de informática e os procedimentos
voltados aos sistemas em produção.
Coordenar o pleno funcionamento e a manutenção da infraestrutura web.
Prestar assessoramento técnico especializado ao superior imediato e às demais autoridades da Seção
Judiciária.
Manter permanente intercâmbio com as áreas técnicas do TRF 1ª Região.
Planejar, orientar e acompanhar os planos de trabalho, projetos e cronogramas de realização de
atividades do NUTEC e de suas unidades subordinadas.
Elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às atividades do NUTEC.
Desempenhar outras atribuições afetas à unidade contidas em normas ou delegadas pela autoridade
superior.

 

SEÇÃO DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TI

SIGLA: SEAUT

SUBORDINAÇÃO: Núcleo de Tecnologia da Informação

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO
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FINALIDADE:

Recuperar a operação normal dos serviços informatizados no menor tempo possível minimizando o
impacto adverso nas operações de TI da Seção Judiciária e Subseções vinculadas, assegurando que os
melhores níveis de qualidade de serviço e disponibilidade sejam mantidos.

 

ATRIBUIÇÕES:

Prover um ponto único de contato para os usuários da Seção Judiciária e Subseções para gerenciar a
Resolução de Incidentes
Detecção e Registro dos incidentes para permitir o controle do atendimento
Classificação Inicial para priorizar o atendimento
Investigação e Diagnóstico do incidente para viabilizar o atendimento
Resolução e Recuperação do incidente restabelecendo o funcionamento normal do serviço
informatizado
Fechamento do Incidente para compor uma base de conhecimento e auxiliar nas resoluções futuras
Esclarecer as dúvidas dos usuários relativas a software e hardware.
Solucionar problemas de equipamentos de informática e seus periféricos
Escalar o gerenciamento de problemas nos casos de maior complexidade
Escalar o atendimento de terceiros nos casos de não possibilidade de resolução interna ou
equipamentos em garantia
Auxiliar na configuração, manutenção e instalações dos equipamentos de informática.
Realizar a inclusão, publicação e atualização do conteúdo Web - internet e intranet.
Cadastrar usuários nos bancos de dados
Cadastrar usuários nos sistemas informatizados
Reservar e prover a montagem de equipamentos de informática para eventos.
Realizar ações preventivas em prol da segurança das instalações e dos equipamentos.
Manter controle dos equipamentos instalados.
Cumprir os planos de trabalho e cronogramas de realização de atividades do Setor.
Elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às atividades da unidade.
Desempenhar outras atribuições afetas à unidade, delegadas pela autoridade superior.

 

SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

SIGLA: SEDSI

SUBORDINAÇÃO: Núcleo de Tecnologia da Informação

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE:

Coordenar e dirigir as atividades de desenvolvimento, implantação e documentação de software na Seção
Judiciária.
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ATRIBUIÇÕES:

Desenvolvimento de softwares para facilitar as atividades dos usuários da Seção Judiciária e
Subseções.
 Levantamento de requisitos de softwares desenvolvidos na Seção Judiciária.
Análise de requisitos de softwares desenvolvidos na Seção Judiciária.
Aplicação de testes de softwares desenvolvidos na Seção Judiciária
Documentar os sistemas implantados na Seção Judiciária, bem como atualizar as mudanças
ocorridas.
Manutenção dos sistemas desenvolvidos na Seção Judiciária.
Orientação e treinamento dos usuários na utilização dos sistemas desenvolvidos
Estudo de novas tecnologias de desenvolvimento de sistemas.
Coordenar o levantamento de dados com vistas ao desenvolvimento de novos sistemas.
Manter permanente intercâmbio com as áreas técnicas do TRF 1ª Região no que diz respeito aos
softwares regionais de interesse local.
Promover e acompanhar estudos e projetos orientados para a implantação e manutenção da
qualidade de softwares desenvolvidos pela Seção Judiciária.
Cumprir os planos de trabalho e cronogramas de realização de atividades do Setor.
 Elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às atividades da unidade.
 Desempenhar outras atribuições afetas à unidade, delegadas pela autoridade superior.

 

SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

SIGLA: SEISI

SUBORDINAÇÃO: Núcleo de Tecnologia da Informação

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE:

Coordenar e dirigir as atividades relacionadas à infraestrutura de TI, comunicação de dados e segurança
da informação na Seção Judiciária e Subseções vinculadas.

 

ATRIBUIÇÕES:

Gerenciamento de Nível de Serviço de TI da Seção Judiciária e Subseções vinculadas, mantendo e
melhorando a qualidade dos serviços de TI através de um ciclo constante de acordo, monitoramento
e reporte sobre as metas dos serviços de TI e ações para erradicar o serviço falho.
Gerenciamento do Catálogo de Serviço de TI da Seção Judiciária e Subseções vinculadas,
garantindo que as informações estejam corretas e reflitam os detalhes, estado e interfaces de todos
os serviços disponíveis.
Gerenciamento de Disponibilidade de TI da Seção Judiciária e Subseções vinculadas para planejar,
medir, monitorar e aperfeiçoar continuamente a disponibilidade da infraestrutura de TI, serviços e
organização de TI assegurando que estes serviços sejam disponibilizados de forma consistente.
Gerenciamento da Capacidade de TI da Seção Judiciária e Subseções vinculadas, garantindo que a
operação de TI e a infraestrutura possam assegurar que as necessidades atuais e futuras referentes à
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capacidade e performance sejam providas, conhecendo novas tecnologias e contribuindo para
implanta-las.
Gerenciamento da Continuidade do Serviço de TI da Seção Judiciária e Subseções vinculadas,
assegurando que os serviços de TI possam ser normalizados dentro do prazo requerido.
Gerenciamento de Fornecedores de serviços TI da Seção Judiciária e Subseções vinculadas,
assegurando que os fornecedores e os serviços fornecidos estejam de acordo com os contratos e
alinhados com as necessidades dos usuários.
Gerenciamento da Segurança da Informação da Seção Judiciária e Subseções vinculadas,
assegurando que medidas efetivas de segurança sejam tomadas nos níveis tático e operacional.
Promover estudos relativos ao fluxo de atividades e racionalização dos sistemas administrativos.
Coordenar, promover e acompanhar estudos e projetos orientados para a implantação e manutenção
da qualidade de serviço.
Controlar a correta aplicação das metodologias administrativas em geral.
Supervisionar regularmente o funcionamento dos equipamentos.
Assistir à instalação de novos equipamentos de informática.
Coordenar e controlar a execução dos serviços de manutenção dos equipamentos instalados e dos
sistemas desenvolvidos internamente ou por terceiros, observando a funcionalidade e corrigindo
distorções.
Supervisionar a execução dos serviços relativos à rede local.
Promover a orientação dos usuários quanto à manipulação dos equipamentos e dos sistemas.
Avaliar e acompanhar o funcionamento dos equipamentos de informática e os procedimentos
voltados aos sistemas em produção.
Prestar assessoramento técnico especializado ao superior imediato e às demais autoridades da Seção
Judiciária e Subseções vinculadas.
Cumprir os planos de trabalho e cronogramas de realização de atividades do Setor.
Elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às atividades da unidade.
Desempenhar outras atribuições afetas à unidade, delegadas pela autoridade superior.

 

NÚCLEO DE MANUTENÇÃO, ENGENHARIA E SEGURANÇA

SIGLA: NUMES

SUBORDINAÇÃO: Secretaria Administrativa

TITULAR: Diretor de Núcleo

 

FINALIDADE

 

Coordenar, acompanhar, fiscalizar, avaliar, executar obras e manutenções prediais, segurança, vigilância e
transporte no âmbito da Seção Judiciária.

 

ATRIBUIÇÕES:
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Coordenar e avaliar os serviços de portaria, de acordo com as normas vigentes;
coordenar e controlar os serviços relativos à segurança dos magistrados e servidores, de instalações
e equipamentos, bem como os serviços de vigilância e rondas internas e externas;
interagir com autoridades judiciárias, militares e policiais, objetivando a otimização dos serviços de
segurança interna e externa;
coordenar e controlar a utilização de auditórios e salas de reunião;
coordenar e avaliar os serviços de manutenção de instalações telefônicas, elétricas, hidráulicas, de
esgoto e de prevenção de incêndio, bem como os elevadores e sistemas de som e refrigeração;
coordenar, controlar, avaliar e executar os serviços de telefonia, limpeza e copa;
coordenar e controlar a distribuição da mão-de-obra contratada de terceiros;
coordenar e controlar a frota de veículos oficiais e de representação, sua utilização, conservação,
manutenção preventiva e corretiva e procedimentos legais;
coordenar e controlar a organização e manutenção do quadro de chaves e respectivas duplicatas das
instalações;
coordenar e controlar a utilização e manutenção dos equipamentos de fac-símile, central telefônica
e reprografia, avaliando os seus custos;
coordenar e acompanhar a execução dos contratos de prestação de serviços inerentes à área de
atuação;
planejar, orientar e controlar os Planos de Trabalho e cronogramas de realização de atividades do
Núcleo e de suas unidades subordinadas, zelando pelo cumprimento dos prazos estipulados;
elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às atividades da unidade;
desempenhar outras competências típicas da unidade, delegadas pela autoridade superior ou
cometidas através de normas.

 

SEÇÃO DE GESTÃO E SUPORTE AOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 

SIGLA: SEGET

SUBORDINAÇÃO: Núcleo de Manutenção, Engenharia e Segurança

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE:

Gerir, planejar, organizar, orientar, controlar e avaliar a execução de atividades relativas à Gestão dos
contratos de terceirização de mão de obra na Seção Judiciária de Minas Gerais.

 

ATRIBUIÇÕES:

Gestão de contratos de serviços de limpeza, conservação, copeiragem, digitação, serviços gerais e
de outros serviços de prestação continuada da Justiça Federal em Belo Horizonte, com estrita
observância das atribuições e responsabilidades elencadas na Portaria 331 do TRF 1ª Região;
Participação da elaboração do modelo padrão de plano de trabalho e termo de referência,
norteadores da contratação de serviços de prestação continuada, com disponibilização de mão de
obra;
Elaboração/atualização do Manual do gestor de contratos de terceirização;
Treinamentos de servidores desta Seccional e Subseções na área de terceirização: elaboração de
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plano de trabalho e termo de referência e gestão de contratos;
Apoio contínuo a gestores de contratos de terceirização, seja na execução do contrato, seja na
instrução de processo licitatório;

 

SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL 

SIGLA: SEADI

SUBORDINAÇÃO: Núcleo de Manutenção, Engenharia e Segurança

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE:

Fiscalizar, acompanhar e avaliar os serviços essenciais de telefonia, de manutenção preventiva e corretiva
de equipamentos mecânicos e de instalações físicas dos prédios da Seccional; promover, acompanhar e
fiscalizar obras e serviços de manutenção; manter em perfeito estado de funcionamento as instalações
telefônicas, elétricas e hidrossanitárias.

 

ATRIBUIÇÕES:

Promover a execução de manutenção preventiva e corretiva das instalações e centrais de ar
condicionado e elevadores;
Controlar e fiscalizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar
condicionado e elevadores, realizados por terceiros;
Elaborar estudos visando propor a modernização de máquinas, equipamentos e sistemas, quando
necessário, sugerindo alternativas para recomposição, substituição e/ou otimização dos
equipamentos em utilização;
Elaborar estudos para melhoria das instalações físicas do edifício;
Promover a execução de manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas,
hidrossanitárias e telefônicas;
Controlar e fiscalizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas,
hidrossanitárias e telefônicas realizadas por terceiros;
Providenciar a confecção de chaves e manutenção de fechaduras;
Promover a instalação, troca e remanejamento de luminárias, lâmpadas, interruptores, disjuntores e
outros, na área de eletricidade;
Promover a instalação, troca, remanejamento e reparos em aparelhos telefônicos, quadro de
distribuição, rede interna e outros serviços na área de telefonia;
Acompanhar os serviços de operação das centrais telefônicas dos edifícios-sede, incluindo aquelas
instaladas nas Subseções Judiciárias;
Promover, acompanhar e fiscalizar obras e serviços de manutenção;
Atestar notas fiscais de serviços de terceiros;
Promover e fiscalizar a execução de serviços de dedetização periódica contra pragas urbanas dos
edifícios-sede;
Organizar e manter em perfeito estado as placas de identificação, de aviso, de segurança e outros
meios de comunicação visual;
Executar serviços de movimentação de bens e equipamentos;
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Executar serviços de carga, descarga e transporte interno de bens, equipamentos e utensílios;
Inspecionar e preparar, com antecedência, os recintos onde serão realizadas audiências, aulas,
reuniões e outros eventos da Seccional;
Providenciar a contratação e acompanhar a execução de serviços de telefonia fixa local, longa
distância e móvel pessoal junto às respectivas operadoras;
Promover a instalação, troca e remanejamento de paredes divisórias, cortinas, acessórios para
banheiro, instalação de portas e execução de pequenos reparos, montagens e desmontagens de
móveis e outros serviços na área de marcenaria;
Promover a manutenção, recuperação e construção de paredes em alvenaria, recuperação e
instalação de pisos, paredes e esquadrias, execução de serviços de pintura e outros serviços
correlatos;
Promover a instalação, operação e manutenção de no –breaks e estabilizadores de tensão;
Elaborar projetos básicos e termos de referência para contratação de serviços e aquisições de
materiais;
Executar e supervisionar os Planos de Trabalho e cronogramas de realização de atividades da Seção
de forma a zelar pelo cumprimento dos prazos estipulados;
Elaborar relatórios, estatísticas e estudos relativos às atividades do setor;
Desempenhar outras competências típicas da unidade, delegadas pela autoridade superior.

 

SEÇÃO DE SEGURANÇA VIGILÂNCIA E TRANSPORTE 

SIGLA: SEVIT

SUBORDINAÇÃO: Núcleo de Manutenção, Engenharia e Segurança

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE:

Planejar, coordenar, executar, organizar, orientar, controlar e avaliar a execução de atividades relativas a
gestão das atividades de segurança, vigilância e transporte;

 

 ATRIBUIÇÕES:

Promover medidas adequadas para resguardar a segurança pessoal dos juízes da Seção Judiciária;
acompanhar e orientar o controle da entrada, saída e trânsito de pessoas, veículos, materiais e
volumes nas instalações da Seção Judiciária, de acordo com as normas internas;
organizar e fazer cumprir a escala de serviço do pessoal de segurança e vigilância;
realizar, sempre que possível as inspeções de segurança e o acompanhamento das audiências de
julgamento, em especial as de competência criminal;
aplicar planos de emergência, quando for o caso;
controlar e orientar os serviços de vigilância realizados por terceiros;
realizar a abertura e o fechamento de portas e portões de acesso às dependências da Seção
Judiciária, nos horários determinados;
diligenciar, após o término do expediente normal, para que equipamentos, máquinas e lâmpadas
deixados ligados sejam desligados, registrando o fato em livro próprio;
organizar e manter o quadro de chaves, bem como manter duplicatas das chaves de todas as
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instalações da sede da Seção Judiciária;
acompanhar as solenidades de hasteamento da Bandeira Nacional, de acordo com as normas
internas;
prestar informações ao público e encaminhá-lo às dependências da Seção Judiciária;
auxiliar no combate, no nível de primeiro atendimento, a incêndios, inundações e quaisquer
eventuais sinistros nas dependências da Seção Judiciária;
zelar pela integridade dos bens patrimoniais da Seção Judiciária, bem como pela inviolabilidade de
suas dependências;
controlar e disciplinar as áreas de estacionamento e de carga e descarga;
recolher, registrar e guardar até a devolução os objetos encontrados nas dependências da Seção
Judiciária;
acompanhar a ocorrência de irregularidades e informar a autoridade competente sobre elas;
promover a segurança das instalações e equipamentos, de acordo com as normas internas sobre a
matéria;
promover a instalação, manutenção e sinalização técnica de equipamentos de prevenção e combate
a incêndio;
executar e controlar os serviços de vigilância e ronda interna;
realizar, quando determinado pela direção do Foro, o transporte dos juízes da Seção Judiciária,
alocando agente ou motorista quando o titular estiver impedido de realizar a tarefa;
atender as requisições de transporte e controlar o uso dos veículos;
receber, registrar e distribuir veículos para a composição da frota da Seção Judiciária;
providenciar e controlar o licenciamento e seguro da frota de veículos da Seção Judiciária;
assessorar o setor responsável na compra de materiais referentes à segurança e ao transporte;
organizar e manter atualizado o cadastro de veículos, agentes e motoristas;
elaborar os controles de custo de manutenção, consumo de combustíveis e lubrificantes e outros
previstos em normas;
promover vistorias nos veículos vinculados à área administrativa, objetivando a verificação da
existência e conservação de equipamentos obrigatórios;
assegurar, no que diz respeito à manutenção e conservação, que os veículos sejam usados conforme
as exigências das leis e dos regulamentos de trânsito;
orientar e fiscalizar os agentes e motoristas quanto ao cumprimento das normas legais de trânsito,
bem como quanto ao porte de ferramentas e equipamentos obrigatórios;
autorizar o abastecimento, a lubrificação e lavagem geral dos veículos;
providenciar, de imediato, a realização de manutenções e serviços necessários ao perfeito
funcionamento dos veículos;
adotar providências necessárias ao recebimento de indenizações provenientes de eventuais sinistros
com veículos;
apurar responsabilidade decorrente da má utilização dos veículos e de infrações e acidentes de
trânsito;
proceder, em caso de acidentes de trânsito, ao levantamento e à avaliação dos danos materiais
sofridos pela viatura envolvida, apresentando orçamento de conserto;
executar e supervisionar os planos de trabalho e cronogramas de realização de atividades da Seção,
de forma a zelar pelo cumprimento dos prazos estipulados;
elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às atividades da unidade;
prestar suporte sempre que necessário às ações do Grupo Especial de Segurança;
elaborar os protocolos de ações ordinárias, passíveis de repetição, com objetivo de dar
previsibilidade e uniformidade de procedimentos (POP’s);
promover uma eficiente gestão administrativa da Seção através da alocação adequada de seus ativos
materiais e humanos e da delegação de tarefas;
assessorar a tomada de decisões no âmbito da segurança institucional;
assessorar as subseções judiciárias, em questões afetas a segurança e transporte institucional,
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sempre que solicitado;
propor ações de treinamento visando à manutenção e ao aprimoramento dos conhecimentos dos
servidores com atribuições de segurança e transporte;
desempenhar outras atribuições afetas à unidade, delegadas pela autoridade superior ou contidas em
normas.

 

SEÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

SIGLA: SEPOB

SUBORDINAÇÃO: Núcleo de Manutenção, Engenharia e Segurança

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE:

Planejar, organizar, orientar, controlar, avaliar e coordenar a elaboração de projetos de obras e serviços de
engenharia, projetos de arquitetura e complementares para reforma ou construção de novos edifícios, além
de prestar o suporte necessário aos projetos e execução de obras e/ou reformas da Seccional e das
Subseções jurisdicionadas.

 

 ATRIBUIÇÕES:

Coordenar os trabalhos técnicos de vistoria, levantamentos, orçamentos, avaliações e perícias
referentes às obras e serviços de engenharia;
Avaliar continuamente o nível de atendimento das edificações da Seccional às necessidades da
estrutura implantada em cada unidade;
Acompanhar a elaboração de projetos de arquitetura, fundações, cálculos estruturais, pavimentação
e drenagem, bem como de instalações elétricas, hidrossanitárias, telefônicas e de combate a
incêndio, contratados a terceiros;
Elaborar estudos de melhoria de instalações físicas, projetos básicos e complementares de
arquitetura e redimensionamento dos espaços, adaptando-os às necessidades da Seccional e
promovendo reformas necessárias;
Analisar e emitir parecer em contratos celebrados entre a Seccional e terceiros, no âmbito de sua
área de atuação;
Coordenar, controlar  e avaliar o atendimento de solicitações de serviços das unidades da Seccional;
Elaborar e acompanhar a elaboração de orçamentos técnicos para contratação de projetos, obras e
serviços de engenharia;
Acompanhar e fiscalizar os projetos, as obras e os serviços de engenharia contratados pela
Seccional;
Elaborar relatórios de execução de serviços e de medições para liberação de faturas em contratos de
projetos, obras e serviços de engenharia;
Conferir e atestar notas fiscais relativas à execução dos serviços de terceiros, no âmbito de sua
atuação;
Fornecer orientação técnica para matérias relativas a projetos e serviços de engenharia da Seccional
e quando solicitado, nas Subseções Judiciárias;
Manter arquivo atualizado de plantas de arquitetura e seus complementos, inclusive de leiautes da
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ocupação dos edifícios;
Desempenhar outras competências afetas à unidade, delegadas pela autoridade superior.
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