
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

PORTARIA DIREF Nº 25 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2016

Cria a Seção de Apoio à Gestão Socioambiental/ SEAGA

O Juiz Federal MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES , Diretor do Foro
da Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais,  conforme designação constante  da Portaria
Presi/Asmag nº 173, de 15.5.2014, do TRF-1ª Região, publicada no e-D.J.F-1 de 20.5.2014, Caderno
TRF, 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 nº 38, de 12.6.2009, com redação dada pelo de nº 39, de 3.11.2009, ambos do TRF-1ª Região.

CONSIDERANDO:

a  Resolução 201,  de  3  de  março  de  2015,  do  Conselho  da  Justiça  Federal,  que
determina aos órgãos do Poder Judiciário relacionados nos incisos I-A a VII do art. 92 da Constituição
Federal de 1988 bem como nos demais conselhos, a criação de unidades ou núcleos socioambientais,
estabelecer suas competências e implantar o respectivo Plano de Logística Sustentável (PLS-PJ);

a Resolução PRESI 24 de 7/8/2015 que dispõe sobre a delegação de competência aos
Diretores  do  Foro  para  administrar  e  organizar  a  estrutura  administrativa  e  de  cargos  e  funções
comissionadas das Seções e Subseções Judiciárias da 1ª Região;

considerando a edição das Resoluções PRESI N.4 4/2016 e 24/2015, bem como a
necessidade de criar uma unidade administrativa permanente de apoio à gestão socioambiental, que
será responsável por apoiar as atividades de planejamento, implementação, monitoramento de metas
anuais e avaliação de indicadores de desempenho dos planos de ação do PLS/SJMG;

considerando o interesse da Administração;

 

RESOLVE:

 

Art.  1º  Fica  criada  a  Seção  de  Apoio  à  Gestão  Socioambiental/SEAGA,  em
atendimento ao art. 2º da Resolução Presi 4/2016, para 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.

Parágrafo  único.  Fica  transferida  1  FC-05  da  Seção  de  Certidões/NUCJU,  para
subordinação direta à Secretaria Administrativa/SECAD, transformando-a em 1 FC-05 – Supervisor de
Seção, denominando-se a nova unidade Seção de Apoio à Gestão Socioambiental/SEAGA.

 

Art.2º  A Seção de Apoio à Gestão Socioambiental possui as seguintes atribuições:

a) estudar as alternativas à aquisição de produtos solicitados, considerando o PLS,
para Seccional e Subseções vinculadas;

b) analisar a real necessidade de aquisição do produto e/ou serviço para Seccional e
subseções vinculadas;

c) conferir planilhas de aquisições e serviços da Seccional e Subseções vinculadas,
considerando o PLS da Seccional;
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d) 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;

e) 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;

f) acompanhar e aplicar as normas da Anvisa quanto à especificação e classificação,
quando for o caso;

g)  acompanhar  o  descarte  adequado  do  produto  ao  fim  de  sua  vida  útil,  em
observância à Política Nacional de Resíduos Sólidos;

h) 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;

i) solicitar atualizações nas especificações no sistema de compras e administração de
material da instituição;

j) planejar anualmente as aquisições de consumo;

k) monitorar os dados de consumo para levantamento da real necessidade;

l)  desempenhar outras competências típicas da unidade, delegadas pela autoridade
superior ou cometidas através de normas.

 

Art.  3º  .  A  Seção  de  Classificação  e  Distribuição/NUCJU tem sua  denominação
alterada para Seção de Classificação, Distribuição e Certidões/SECLA.

Parágrafo Único. Fica alterada a denominação de 1 FC-05 – Supervisor da Seção de
Classificação  e  Distribuição/NUCJU  para  Supervisor  da  Seção de  Classificação,  Distribuição  e
Certidões/SECLA.

 

Art.  4º   A  Seção  de  Classificação,  Distribuição  e  Certidões/SECLA  possui  as
seguintes atribuições:

a) conferir e montar os documentos, processos e comandos de inclusão e alteração
que deram entrada na Seção;

b)  executar  as  atividades  referentes  à  classificação,  distribuição,  redistribuição  e
cancelamento dos processos e petições iniciais dirigidas à Seção Judiciária;

c) identificar e verificar a correta qualificação das partes dos processos;

d)- prestar apoio direto ao Juiz Federal Distribuidor;

e) verificar e avaliar os dados do processo com vistas à distribuição ou prevenção;

f) distribuir as petições iniciais de competência da Justiça Federal, emitindo Guias de
Encaminhamento das mesmas às respectivas Varas, devidamente etiquetadas, autuadas e encapadas;

g) prestar informações aos Juízes sobre ações em duplicidade;

h)  elaborar,  atualizar  e  encaminhar  ao  TRF -  1ª  Região,  mensalmente,  relatório
estatístico referente às petições recebidas, distribuídas e não distribuídas;

i)  proceder as redistribuições, cancelamento de processos, com assentamentos nos
instrumentos próprios, prestando informações às Secretarias das Varas;

-j)emitir,  diariamente,  por  meio  de  sistema  próprio,  atas destinadas à  publicação,
relacionando os processos distribuídos e redistribuídos;

k) elaborar relatórios referentes à inspeção;
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l)  executar  as atividades referentes ao cadastramento no sistema dos processos e
petições iniciais dirigidas à Seção Judiciária;

m) efetuar o encapamento dos processos e respectivos apensos, quando houver;

n) apor etiquetas na capa do processo;

o) analisar e classificar feitos, enquadrando-os nas respectivas Classes e Subclasses;

p)  executar  os Planos de Trabalho e  cronogramas de  realização de atividades da
Seção, de forma a zelar pelo cumprimento dos prazos estipulados;

q) elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às atividades da unidade;

r) desempenhar outras competências típicas da unidade, delegadas pela autoridade
superior ou cometidas através de normas;

s) receber pedido de certidão, efetuando as triagens necessárias;

t) pesquisar, nos registros, os dados respectivos ao pedido de certidão;

u) extrair certidões, autenticando-as;

v) promover a entrega das certidões aos respectivos requerentes;

w)  realizar  pesquisas  e  analisar  informações  com vistas  a  sanar  problemas  com
homônimos e assemelhados;

x) elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às atividades da unidade;

y) desempenhar outras competências típicas da unidade, delegadas pela autoridade
superior ou cometidas através de normas.

 

Art. 5º Esta portaria surtirá efeitos a partir da data de homologação desta alteração
pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, na forma da Resolução PRESI 24/2015.

 

 

MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES

Juiz Federal Diretor do Foro

documento assinado digitalmente

 

Documento assinado eletronicamente por Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes, Diretor do Foro,
em 26/02/2016, às 19:12 (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 1849857 e o código CRC FCA85D43.
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