
SEÇÃO JUDICIÁRIA. DE MINAS GERAIS
" .~

PORTARIA 10/190-DIREFDE 30 DE DEZEMBRO DE2014

,

o Juiz Federal MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES, Diretor do
• . I ,

Foro da Justiça Feaeral de primeiro Grau em Minas Gerais, conforme designação constante da
Portaria Presi/Asmag nO 173, de 15.5.2014, do TRF-1" Região,. publicada no e-DJ.F-l de
20.5.2014, Caderno TRF, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei nO5.010/66 Resolução n° _
79, de 19.11:09, alterada pela de nO2013/00243, de 9.5.2013, ambas do Conselho da Justiça .
Federal, e o Provimento COGER nO38, de 12.6.09, com redação dada pelo de nO39, de 3.11.09,
ambos do TRF-1" Região. .

. CONSIDER.ANDO:,

o que dispõe a Resolução PRESI/SECGE 16, de 3" dezembro de 2014, que
in~tituiu o Processo Administração Eletrônico .-PAE no âmbito da Justiça Federal.da )a Região
como meio ofici,,1 de informaçõe~. I

à iniplantação do Sistema Eletrônico de Informações - SEI na Seção Judiciária de
Minas Gerais a partir do dia 3.11.2014;

". . a neéessidade de adequação dos processos de trabalho '"os meios tecnolólS!cos.
adotados. pelo Tribunal Regional Federal da 1" Região; . . .

" que- :com a implantação do Sistema SEI todos .os documen.tos, processos'e
expedientes administrativos, bem como os de origem externa; deverão, 'obrigatoriamente, ser'
iniciados, assinados'e t~amitado~ eletronicamente por meio do SEI; . .

o objetivo estratégico da Justiça Federal, de assegurar a atuação sistêmica,
visando garantir que os sistemas organizacionais da Justiça Federal atuem de forma integrada e
colaborativa, por .meio da uniformização de procedinientos, padrões, metodologias, gerando a
economicidade e aumento da eficiência operacional;

• •
o interesse da Administração .

RESOLVE:

PISCIPLINAR os critérios' para a utilização do Sistema -EletrôiJico. de
Informações - SEI na instrução, tramitação de documentos, processos e expedientes de Inatureza.
admini~trativa no_âmbito' da Seção Judiciária çle Minas Gerâis e Subseções, a fiIl} de qu'e sejam
o~servadas as se~intes orientações: . , .,

I - Serão objeto de instrução e tramitação obrigatória no Sistema SEI todos os
documentos, processos e expedientes de abrangência administrativa que necessitem de análise,
auiorização, deliberação, execução e registro pelos setores administrativos. para a sua
consecução.

II - Fica .vedada'a tramitação por meio físico ou por e-mail de expedientes com
as características meQcionalIas no item I, à exceção daqueles destinados à instrução de processo
ou expediente administrativo com tramitàçao física anterior à instalaçãO db Sistema SEI na. . ,



'. . \

: Seccional, ou nos casos' de documentos físicos' reservados,ou sigilosos que sàmente poderão ser
abertos pelos destinatários. ' !': .

. .
1II - Fica penllitida a tramitação fisica ou por e-mail de comunicações de rotina

que possuem mera finalidade de cientifiCilf sobre algum fatá ou assunto, sem relevâncill à
instrução de expedientes administrativos e que não repercutirão em nenhuma providência, análise

.ou deliberação dos ~etores administrativ.bs. ,

IV - Em face .do caráter de urgência de alguns feitos administrativos, bem como
. a incompatibilidade do Sistema SEI 'com outros sistemas eIJl uso "na Justiça Federal ou em
entidades externas, fica' autoriZada à tramitação das seguintes demandas administrativas sem a
utilização do Sistema SEI:

O' •••••• . .

1. Atendimentos Técnicos prestados pelo NUfEC , que deverão ser
requeridos e~clusivamente pelos meios anteriormente disponíveis, conforme abaixo:

'Pr~JCessojudicial

(Oracle, JEF Vútual, e-JUR, TRFl Doe, eeProc,
e-Cint, Publicação)

e-.Sasti

, -~O'

"e-SastiMalote DIgita,1

:r'~"~..~..~..."""7..~"~"~(~re~~CC:~d~ea~:~::~:~:~e~a:~t~~.'"'do=Cer~:""7sa"CUt~:~~~:s~O~S)~"~."~".~..C"..~~""'li~:~~~~"'..~"~••~~~•.~:'~"iCC.'~~~~~

II

AJU - Assistênci~ Judiciária Gratl!ita

(problemas no sistem~) .
e-mail.

(semad.mg@trfl.ius.br)
• --.-O'-.- ~

f AJG - Assistência Judiciária Gratuita

(Ca'dastramento de usuários)

Videoconferência - Agendamento no TRF

e-Sasti

"- -----_.-, •.., ..

Manutenção e instalação de equiPamentos de
. informática e-Sasti

'.

;;liC.itáÇ~O ~~ eqUipa~ent:~ de informát;~~ para." .f
cursos / palestras / treinamentos '.

____ ~ ._ •.•• _. 'J ~" ..•• __ .:' __ : '--. ••• , ."', ••

. ,
e-Sosti

Encaminham"ento de pauta de audiências pará
publicação na internet

e-mail

(s~mad.mg@trfl.jus.br ), .

Cadastramento e/ou aJieração de loiação' no'
sistema SEi

•
, ,

e-mail

(sei.mg@trfl.jus.br)

mailto:semad.mg@trfl.ius.br
mailto:sei.mg@trfl.jus.br


2 - Atendimento.s' prestado.s pelo. NUASG , que deverão. ser requerido.s
exclusivamentepelo.s meio.s anterio.rmente dispo.níveis, co.nfo.mie abaixo.:

..
- ,

SISTEMA A SERNATUREZA DO SERVIÇO A ~ER PRESTADO
,UTILIZADO

MANutENÇÃO PREDIAL

I . SIATE"
Solicitação. de repáros e serviço.s diverso.s;

;h. ... "-._- ... -._. - _., .. . '-- .. ..
"

e-mailACESSO AOS PRÉDIOS

Co.municação. de entrada de serVidor fo.ra do. nuasg.mg@trfl.jus,br
; ho.rário.de expediente sevit.mg@trfl.jus.br. ,

. . . .._-_ .. . .. . . .,.-- - --- - ..-
, e-mail

SERVIÇO DE TRANSPORTE
nuasg.mg@trff. jus,br

Solicitação de transpo.rt~ •
! sevit .mg@trfl. jus.br

•

CdMUNICAÇÃOURGENTE DE Telefone / e-mail
SINISTROS 3501-1.376, 3501-1375, '

Comunicação. de problemas. de pane elétrica e
- seviLmg@trfl.jus.br. . , ., em elevadores, vazamento.s de grand~ po.rte,

. '. seseg.mg@frfl.jus.br, demaiso.co.rrências que exigem medidas

il
urgentes e/o.u emerge!Jciais , nuasg;.mg@trfl.ius:br;.

..... - . ..

3 - Emissão. e envio. de passagens a,éreas peJa SESUD/SECAD co.ntinuam sendo.
realizado.s por e-mai!, co.nsiderando. a necessidade de co.ntato. rotineiro co.m ente externo. (agência
de viageI)1 co.IÍtratada)~ bem co.mo.o..caráter de urgência nas emissões e a inco.mpa,tibi!idade das
imagens do.s e-tickets gerado.s pelasco.mpanhias aéreas Co.ino. sistema info.rmatizado. da Justiça
Federal. . .

., 4 - Nas co.municações de substituição. de Magistrado.s, as info.rmações prestadas
pelas Subseções Judiciárias e indicações da Diretoria do. Fo.ro continuarão. tramitando. po.r e-mai!,
. co.nsiderando. que o.sistema. de registro utilizado. pela SEMAG/DIREF é diverso. do.Sistema SEI.

VI - Em caso. de indisptmibilidade do. Sistema SEI, que deverá ser prontamente
co.mu.nicada ao. NUTEC pelo.s' meio.s dispo.níveis quando. percebida pelo. usuário., será admitida
excepcio.nalmente' a' transmissão. po.r e-mail o.Utramitação. por meio. físico. de expedientes desde
que po.ssuam c,gáter de urgência. Eventuais dificuldades técnicas o.Ude o.peração. não. imputáveis
ao.SEI não. serão. acatadas co.mo.excepCio.nalidade. '

. .' -
,IV - O do.cumento.fisico., emitido. po.r ente externo., será digitalizado. e inserido.no.

SEI.pela unidade que o.receber, ficando. o.original so.b'a SU'a guarda e arquivo..

~I - Fica proibida a tramitação. eletrônica de. do.cumento.spelo.. SEI que' não.
. tenham natureza o.ficial, po.dendo.ensejar apuração. de respo.nsabilidade.

" .
Vil - Na oCo.rrência de remessa â Administração. de do.cumento.s, processo.s

administrativo.s e expedientes de. natureza administrativá. em desacordo. co.m: a Reso.lução.
PRESI/SECGE Í6/2014 e éo.m a presente Po.rtaria, fica a unidade recebedo.ra auto.rizada a efetuar
a devo.lução. à origem, para a sua inclusão. no.Sistema SEI.' .. -

VIII- Os caso.s o.misso.sserã.o.reso.lvido.spelo juiz Federal Direto.r do.Fo.ro~

mailto:nuasg.mg@trfl.jus,br
mailto:sevit.mg@trfl.jus.br
mailto:nuasg.mg@trff.
mailto:.mg@trfl.
mailto:seviLmg@trfl.jus.br
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mailto:nuasg;.mg@trfl.ius:br;


IX - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

'.
MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES

Juiz Federal Diretor do Foro

Documento assinado digitalmente
.-.-._--.----.- --------_ ... _-- - ------- ---o

------------ ~ ~~------ ------~--,

Documento assinado eletronicamente por Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes, Diretor do
Foro, em 31/12/2014, às 09:56 (horário de Brasília), conforme art. 10, li, "b", da.Lei
11.419/2006.

~
• A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://port~1.1rf1.jus.br/porlaltrfl
I /servieos/verifica-processo.htm informando o código verificador 0184439 e o código CRC
424E8BOE.
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