
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

PORTARIA SJMG-DIREF 2/2022
NOMEAR grupo de trabalho para o acautelamento e
posterior envio do acervo de processos físicos da 7ª, 10 e
13 vara ao AJUC - Arquivo Judicial Centralizado em função
das suas extinções com a criação do Tribunal Regional
Federal da 6ª Região e da outras providências.

O DIRETOR DO FORO DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA EM MINAS GERAIS  , no uso de suas atribuições legais e regimentais e
tendo em vista o constante nestes autos do PA-SEI,

 
CONSIDERANDO:
 
I.  A extinção da 7ª, 10 e 13 Varas Federais da Seção Judiciária de

Minas Gerais em função da criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região;
II. A necessidade de encaminhar o acervo de processos físicos dessas

varas para a unidade de Arquivo Judicial com as devidas movimentações e
organizações dadas pelas normas de Gestão Documental;

III. A necessidade de desocupar e racionalizar os espaços físicos do
prédio sede da Seção para a retomada do funcionamento dos serviços judiciais;

IV. A interrupção temporária do Sistema ORACLE que não permite a
formalização do encaminhamento e o recebimento do acervo pela Seção de Arquivo
Judicial;

V. A necessidade de indicar servidores das respectivas Varas extintas
para acautelarem e efetuarem a gestão do mencionado acervo, incluindo a
organização, o acautelamento e o encaminhamento para o Seção de Arquivo após o
retorno do funcionamento do Sistema Oracle.

 
RESOLVE:
 
Art. 1º - NOMEAR os servidores abaixo para compor grupo de

trabalho  com as atribuições dadas pelo art. 2º desta portaria, são eles:
I. Vanessa Perez Filpi, matrícula MG59903, e Renata Faria de

Almeida, matrícula MG1010861, oriundas da extinta 7ª Vara Federal Cível da Seção
Judiciária de Minas Gerais;

II. Arnaldo Silva Mendes, matrícula MG65803, e Gustavo Henrique
Gonçalves Almenara, matrícula MG1011645, oriundos da extinta 10ª Vara Federal
Cível da Seção Judiciária de Minas Gerais;

III. Márcio Moreira Matos, matrícula MG112603, e Luciney
Martins, matrícula MG1011585, oriundos da extinta 13ª Vara Federal Cível da
Seção Judiciária de Minas Gerais;
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Art. 2º - São atribuições do presente grupo :
 
I. Organizar o acervo em maços de processos com altura máxima de

16 cm, separados por vara, com lista indicativa do conteúdo de cada um dos maços
( A presente lista não poderá ser feita no Oracle );

II. Organizar a operação de transporte dos maços, juntamente com a
Subsecretaria de Segurânça, Inteligência e Transporte, para a área reservada na
Unidade Camargo;

I I I . Efetuar o lançamento das movimentações necessárias para o
recebimento dos processos do TRF1 após a disponibilidade do sistema Oracle;

IV. Efetuar o lançamento das movimentações necessárias para o
envio dos processos à Seção de Arquivo Judicial para o acautelamento em guarda
unificada dos processos migrados para o PJe;

V. Reorganizar o acervo de acordo com a nova destinação de vara e
encamainhar ao AJUC obedecendo as orientações de tamanho de maço e formato de
etiquetas dadas pela Seção de Depósito e Arquivo Judicial;

 
Art. 3º - A Subsecretaria de Segurança, Inteligência e Transporte,

juntamente com os seus colaboradores e os servidores designados, serão
responsáveis pelo transporte dos processos físicos para a Unidade do Bairro
Camargos.

 
Art. 4º - A Subsecretaria de Gestão Documental e a Seção de

Depósito e Arquivo Judicial ficarão responsáveis pelas orientações em Gestão
Documental e a cessão do local para o acautelamento dos processos físicos.

 
Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na sua publicação.
 
 
 
 

Antônio Francisco do Nascimento
Juiz Federal no exercício da Diretoria do Foro SJMG

-documento assinado digitalmente-

 

Documento assinado eletronicamente por Antônio Francisco do Nascimento,
Diretor do Foro em exercício, em 02/09/2022, às 17:49, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.trf6.jus.br/trf6/processos/verifica.php informando o código verificador
0022589 e o código CRC AE3351CC.
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