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SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

PORTARIA SJMG-DIREF - 10350863

Constitui o Comitê Gestor para Retomada das Atividades Presenciais Pós-
Crise Covid-19 da Seção Judiciária de Minas Gerais
 

A Juíza Federal VÂNILA CARDOSO ANDRÉ DE MORAES, Diretora do Foro da
Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais, conforme designação constante da Portaria Presi
10275156, de 21.05.2020, do TRF-1ª Região, publicada no Diário Oficial da União - Seção 2, de
22.5.2020, 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 10126799, de 19.4.2020, 10133700,

CONSIDERANDO:
a) a publicação da Resolução CNJ n. 322, de 01 de junho de 2020, que estabelece, no

âmbito do poder judiciário, medidas para a retomada dos serviços presenciais, observadas as ações
necessárias para prevenção de contágio pelo no Coronavírus - Covid-19;

b) a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurar
condições mínimas para sua continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de
magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e usuários em geral;

c) a necessidade de se estabelecer um planejamento de retorno gradual às atividades
presenciais, onde seja possível, e de acordo com critérios estabelecidos por autoridades médicas e
sanitárias,

 
RESOLVE:
Art. 1º Instituir o Comitê Gestor para Retomada das Atividades Presenciais Pós-Crise

Covid-19, nos termos desta portaria.
Art. 2º O Comitê Gestor tem por competência:
a) identificar as áreas críticas e auxiliar na promoção de soluções, em alinhamento com a

unidade, e de acordo com as recomendações das autoridades médicas e sanitárias;
b) estabelecer grupos de trabalhos para cada área crítica que mereça adoção de medidas

específicas para retomada do serviço. Cada grupo de trabalho deverá elaborar o seu plano de ações e
atividades de retomada à regularidade do serviço e submetê-los ao Comitê Gestor;

c) estabelecer e monitorar cronograma integrado de implementação e execução das
atividades para retomada;

d) auxiliar na implementação e execução das ações coordenadas entre todos os planos de
trabalhos validados na organização, considerando a retomada gradativa das atividades;

e) providenciar correções e adequações, em conjunto com a área crítica, sempre que se
fizerem necessárias.

Art. 3º O Comitê Gestor para Retomada das Atividades Presenciais Pós-Crise Covid-19
da Seção Judiciária de Minas Gerais será composto:

a) pelo Juiz Federal Titular da 16ª Vara Federal - Marcelo Dolzany da Costa
b) pela Diretora do Núcleo de Bem Estar Social - Cristina Mendes de Aguiar
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c) pelo Diretor do Núcleo de Manutenção, Engenharia e Segurança - Geraldo Caixeta de
Oliveira

d) pelo Diretor do Núcleo Judiciário - Marcos Ricardo Cordeiro
e) pela Diretora do Núcleo de Administração Financeira e Patrimonial - Maria Luciana

Xavier Costa
f) pela Supervisora da Seção de Modernização Administrativa - Jacqueline Braga

Pelucci
Art. 4º As áreas críticas deverão reportar permanentemente ao Comitê Gestor a situação

inicialmente apresentada e a eficácia das medidas adotadas.
Art. 5º Todos os planos de ação e protocolos desenvolvidos pelas áreas, e encaminhados

ao Comitê Gestor, deverão ser submetidos à Diretoria do Foro para aprovação e implementação.
Art. 6º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
 
 

VÂNILA CARDOSO ANDRÉ DE MORAES
Juíza Federal Diretora do Foro

Seção Judiciária de Minas Gerais
documento assinado digitalmente

Documento assinado eletronicamente por Vânila Cardoso André de Moraes, Diretora do Foro em
exercício, em 04/06/2020, às 17:41 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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