
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO

RESOLUÇÃO PRESI 2/2022

Dispõe sobre a gestão dos serviços de apoio judiciário no
âmbito do Tribunal Regional Federal da 6ª Região e da
Seção Judiciária de Belo Horizonte.

 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e ad referendum do Plenário,

 

CONSIDERANDO:

 

a) a distribuição inicial dos cargos efetivos, em comissão e funções
comissionadas destinados pela Lei 14.226/2021 para o 1º e 2º graus;

b) a estrutura organizacional prevista na Resolução CJF nº 742/2021,
alterada pela Resolução CJF nº 787/2022, que considera a execução de serviços de
forma unificada e compartilhada;

c) o disposto no art.5º da Portaria CNJ nº 385/2022, que prevê que as
unidades jurisdicionais vinculadas ao 1º grau na capital constituirão a Subseção
Judiciária de Belo Horizonte, que será dirigida pelo Juiz Federal Diretor do Foro da
Seção Judiciária de Minas Gerais, competindo ao Tribunal Regional Federal da 6ª
Região regulamentar as atribuições administrativas da Seção Judiciária de Minas
Gerais e das subseções judiciárias;

d) a necessidade de otimização e padronização dos serviços
administrativos de apoio judicial do Tribunal e da Seção Judiciária de Belo Horizonte;

e) a adoção de medidas para que não haja solução de continuidade
dos serviços indispensáveis ao bom funcionamento do TRF da 6ª Região;

f) o interesse da administração,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º ATRIBUIR ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Belo
Horizonte a gestão dos seguintes serviços de apoio judicial às unidades de 1º e 2º
graus da capital:

a) serviço de atermação;

b) serviço de distribuição judicial;

c) serviço de protocolo judicial;

d) serviço de emissão de certidões;

e) serviço de validação de cadastros e gerenciamento de pagamentos
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de perícias do sistema AJG;

f) serviço de digitalização de processos/documentos.

Parágrafo único. o agendamento de perícias médicas fica a cargo das
Secretarias Únicas de cada especialidade, devendo a gestão da agenda ficar sob a
responsabilidade da Secretaria Única do JEF, a qual indicará os dias e horários
disponíveis para a realização do ato.

Art. 2º Os serviços relacionados no art. 1º serão executados pelas
unidades vinculadas à Secretaria de Administração da Diretoria do Foro da Seção
Judiciária de Belo Horizonte, sendo prestados de forma compartilhada para atender
as unidades de 1º e 2º graus da capital.

Art. 3º Caberá ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Belo
Horizonte, propor ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região a organização da
estrutura administrativa de pessoal, cargos em comissão e funções comissionadas
dos serviços relacionados no art. 1º, de modo a atender as demandas das unidades
de 1º e 2º graus da capital, o que deverá ser objeto de aprovação pelo Conselho de
Administração.

Art. 4º O núcleo de Cálculos Judiciais e a Central de Mandados da
capital, ambas subordinadas à Secretaria de Administração do Diretoria do Foro,
serão únicas e exercerão suas atribuições de forma compartilhada para atender a
Justiça Federal de 1º e 2º graus.

Art. 5º O Centro Judiciário de Conciliação também fica subordinado a
estrutura administrativa de 1º grau, vinculado ao Diretor do Foro.

Art. 6º Caberá ainda ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Belo
Horizonte a fiscalização das atividades de apoio judicial previstas neste ato, sem
prejuízo da atuação da Corregedoria do TRF 6ª Região.

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

 

Desembargadora Federal MÔNICA SIFUENTES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Mônica Jacqueline Sifuentes,
Presidente do TRF - 6ª Região, em 11/09/2022, às 12:44, conforme art. 1º, § 2º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf6.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0022814 e o código CRC 209F120F.
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