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TÍTULO I 
DA ORGANIZAÇÃO DA DIRETORIA DO FORO 

 

 

Capítulo I 
Do Âmbito de Atuação da Diretoria do Foro  

 

Art. 1º A Diretoria do Foro (DIRFO) exerce suas atribuições em relação a todos os servidores da 
Instituição e a todas as unidades organizacionais (UOs) da área administrativa. 

Art. 2º A DIRFO é auxiliada, em suas decisões, pelo Conselho Consultivo da Direção do Foro, que 
tem por finalidade democratizar e otimizar a análise e a implementação das medidas administrativas 
que estejam sob sua alçada, sem caráter deliberativo. 

Parágrafo único. A execução das ordens proferidas pelo Diretor do Foro é da responsabilidade do 
Diretor da Secretaria Geral (SG). 

 
Seção I 

Do Conselho Consultivo da Direção do Foro 

 

Art. 3º O Conselho Consultivo é formado pelos seguintes membros: 

I - Diretor do Foro (presidente); 

II - Vice-Diretor do Foro (vice-presidente); 

III - ex-Diretores do Foro com jurisdição em primeira instância; 

IV - Juízes Federais. 

§ 1º O presidente será substituído, em suas ausências, pelo vice-presidente. 

§ 2º O Conselho contará com um servidor atuando como secretário, a quem incumbirá, entre outras, 
as seguintes atividades: lavratura das atas, preparação de pautas, distribuição de feitos, convocação 
para sessões, convocação para votação por meio eletrônico. 

Art. 4º As decisões do Conselho terão caráter sugestivo, salvo quando ratificadas pelo presidente, 
configurando caráter decisório. 

Art. 5º O Conselho Consultivo funcionará consoante as seguintes regras: 

I - reunir-se-á quando presente a maioria de seus membros, não sendo computados para esse fim os 
ex-diretores do Foro, e decidirá por maioria dos presentes, votando o presidente diante da 
necessidade de desempate; 

II - as reuniões ordinárias presenciais do Conselho terão periodicidade trimestral, sem prejuízo de 
eventuais reuniões extraordinárias, ambas por convocação; 

III - a critério do presidente, no interstício entre as reuniões ordinárias presenciais, poderá ser 
utilizada sistemática de votação por meio eletrônico, em ambiente que permita: 

a) prover acesso restrito a membros do Conselho, SG, Núcleo de Suporte à Diretoria do Foro (NSDF) 
e servidores que prestem suporte ao ambiente de votação, bem como diretores de subsecretaria que 
estiverem envolvidos na votação eletrônica; 

b) convocação dos membros para votação mediante sistema de mensagens eletrônicas automáticas; 

c) disponibilização do respectivo processo para consulta dos membros; 

d) registro de dúvidas e justificativas dos membros sobre o processo em análise; 

e) registro dos votos do relator e dos membros, mediante login e senha próprios; 
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f) consulta aos votos efetuados e registro da decisão do Conselho. 

§ 1º O prazo para votação por meio eletrônico somente será aberto após o relatório e voto do relator. 
A votação deverá ocorrer em até cinco dias da data do voto do relator. 

§ 2º Não há impedimento para votação eletrônica nos períodos de férias dos conselheiros. 

Art. 6º Os processos serão automaticamente incluídos em pauta na sessão seguinte a sua 
distribuição. 

Art. 7º Os relatores serão escolhidos por sorteio, considerando, nas reuniões presenciais, a 
possibilidade de comparecimento. 

Parágrafo único. Não serão incluídos no sorteio o presidente, o vice-presidente e os ex-diretores do 
Foro. 

Art. 8º Para subsidiar a formulação de parecer e voto, cabe ao relator a iniciativa de contatar as áreas 
envolvidas, notadamente quanto a questões técnicas. 

Art. 9º Em casos urgentes, não sendo possível ao relator incluir o feito em pauta nos prazos 
regulamentares, o mesmo poderá ser redistribuído. 

Art. 10. Incumbe ao Conselho manifestar-se sobre: 

I - assuntos relevantes que o Presidente resolva submeter à apreciação; 

II - aprovação da Política de Segurança; 

III - aprovação dos critérios de movimentação de pessoal do quadro de servidores; 

IV - aprovação de normas da Administração que repercutam em procedimentos cartorários; 

V - definição de padrões de mobiliário e equipamentos; 

VI - definição do padrão de quantitativo de servidores por vara federal (VF) e juizado especial federal 
(JEF) e subseções; 

VII - aprovação de regulamentos de serviço das unidades da área administrativa; 

VIII - sugestões de temas e assuntos para normatização interna. 

Parágrafo único. Os membros do Conselho poderão convocar servidores da Administração para 
subsidiá-los em seus pareceres ou para prestar esclarecimentos durante as sessões sobre assuntos 
específicos da pauta. 

Art. 11. A Associação dos Juízes Federais (AJUFE) e a Associação dos Juízes Federais do Rio de 
Janeiro e Espírito Santo (AJUFERJES) terão assento no Conselho e poderão manifestar opinião, sem 
direito a voto. 

 
Seção II 

Dos Juízes Federais Supervisores 

 

Art. 12. Os Juízes Federais Supervisores desempenharão funções administrativas em caráter de 
auxílio à Direção do Foro. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2016/00009) 

Art. 13. Os Juízes Supervisores atuarão nas seguintes áreas: (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2016/00009) 

I - Cálculo Judicial; 

II - Controle de Mandados; 

III - Atendimento dos Juizados Especiais Federais; 

V - Segurança da Informação; 

VI - Serviços de Informações Arquivísticas e Memória Institucional. (Renumeração aprovada pela Portaria nº 

JFRJ-PGD-2013/00004) 
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VII - Capacitação e Desenvolvimento; (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

VIII - Segurança Institucional. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00006) 

IX - Administração do Foro Regional de Campo Grande. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2016/00009) 

§ 1º A função de Juiz Supervisor do Atendimento dos JEFs ficará sob exercício conjunto entre Juízes 
Federais titulares (ou no exercício da titularidade) de um Juizado Especial Cível e de um 
Previdenciário, de acordo com cronograma estabelecido e divulgado pela DIRFO. 

§ 2º Cabe ao Diretor do Foro designar os Juízes Supervisores mediante ato específico. (Redação dada 

pela Portaria nº JFRJ-PGD-2016/00009) 

 

Subseção I 
Das Atribuições Gerais 

 

Art. 14. Cabe aos Juízes Supervisores exercer as seguintes atribuições gerais: 

I - auxiliar o Diretor do Foro no encaminhamento de decisões administrativas; 

II - sugerir medidas administrativas para a melhoria dos serviços; 

III - deliberar sobre rotinas administrativas; (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2016/00009) 

IV - prestar orientação e dirimir conflitos da área administrativa e da área judiciária, atuando em 
estreita colaboração com o Diretor do Foro; 

V - expedir atos decorrentes das decisões de sua própria competência. 

 
Subseção II 

Das Atribuições Específicas do Juiz Federal Supervisor Administrativo  
do Foro Regional de Campo Grande 

(Incluída pela Portaria nº JFRJ-PGD-2016/00009) 

Art. 14-A. Cabe especificamente ao Juiz Supervisor:  

I - representar o foro perante órgãos públicos e instituições privadas com anuência do Diretor do Foro;  

II - encaminhar à DIRFO os pedidos e requerimentos de juízes e servidores quando versarem sobre 
assuntos da área de competência exclusiva do Diretor do Foro;  

III - designar local para a realização de arrematações e leilões judiciais;  

IV - acompanhar a realização dos serviços de apoio com vistas às práticas, diretrizes e normas 
estabelecidas pela DIRFO;  

V - dispor sobre os serviços de portaria, conservação e segurança conforme diretrizes e normas 
estabelecidas pela DIRFO;  

VI - solicitar aos órgãos competentes as providências relativas à segurança e à conservação das 
áreas limítrofes ao prédio do foro;  

VII - solicitar a realização de obras no foro;  

VIII - zelar pelo cumprimento dos artigos 322 a 336 desta Consolidação que tratam do acesso às 
dependências da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (SJRJ);  
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IX - zelar pelo cumprimento dos artigos 374 a 381 desta Consolidação que tratam do estacionamento 
de veículos oficiais e particulares, bem como das normas superiores sobre guarda e uso dos veículos 
da frota oficial;  

X - propor à DIRFO a utilização de espaços pelo Ministério Público (MP), pela Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) e outros órgãos diretamente ligados às atividades judiciárias;  

XI - fiscalizar a execução dos serviços de copeiragem; 

XII - acompanhar as ações para a realização de eventos no foro;  

XIII - tomar ciência da realização do inventário patrimonial dos bens alocados nas unidades 
administrativas.  

 

Capítulo II 
Das Competências do Diretor do Foro  

 

Art. 15. Incumbe ao Diretor do Foro representar a SJRJ perante os órgãos federais, estaduais, 
municipais e autoridades. 

Art. 16. Incumbe ao Diretor do Foro, na área de gestão de pessoas: 

I - definir a primeira lotação do servidor no âmbito da SJRJ; 

II - proceder a alterações de lotação de servidores da área administrativa e entre a sede e a subseção 
e entre as subseções, observadas regras e quantitativos médios para lotação e movimentação, estes 
conforme tabelas “Quantitativo Previsto de Servidores – Área Judiciária” e “Quantitativo Previsto de 
Técnico Judiciário/Segurança e Transporte”; 

III - dar posse aos servidores nos cargos efetivos da SJRJ; 

IV - indicar ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) os servidores que ocuparão cargo em 
comissão na Administração e designar seus substitutos eventuais; 

V - assinar as carteiras de identidade funcional dos servidores;  

VI - designar os titulares e substitutos das funções comissionadas e os substitutos dos cargos em 

comissão; (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

VII - determinar a elaboração das folhas de pagamento e autorizar o crédito;  

VIII - decidir sobre as solicitações de consignação facultativa; 

IX - conceder indenizações referentes a ajuda de custo, diária e indenização de transporte, observada 
a legislação em vigor;  

X - conceder aos servidores os adicionais pela prestação de serviço extraordinário, serviço noturno e 
outros relativos ao local e à natureza do trabalho; (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

XI - conceder os benefícios de auxílio-natalidade, salário-família, licença para tratamento de saúde, 
licença à gestante, licença à adotante, licença-paternidade, auxílio-funeral, auxílio-reclusão, e 
assistência à saúde, ressalvadas as hipóteses de inclusão de dependentes que necessitem de análise 
de provas, bem como os benefícios de assistência pré-escolar, auxílio-alimentação e auxílio-transporte;  

XII - conceder férias e autorizar a sua alteração e interrupção;  

XIII - conceder licença aos servidores: à gestante; por motivo de doença em pessoa da família; por 
motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; para o serviço militar; para atividade política; para 
capacitação; para desempenho de mandato classista; para participação em curso de formação para 
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provimento de cargo no âmbito da administração pública federal e para tratar de interesses 
particulares, esta por prazo igual ou inferior a 90 dias;  

XIV - autorizar aos servidores a ausência ao serviço em razão de doação de sangue, alistamento 
como eleitor, casamento e falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, 
enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos;  

XV - conceder aos servidores compensação por serviços prestados à Justiça Eleitoral; 

XVI - conceder horário especial ao servidor estudante, ao servidor portador de deficiência e ao que 
tenha cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência física;  

XVII - autorizar viagens de servidores da seção judiciária em objeto de serviço;  

XVIII - autorizar o afastamento de servidores da seção judiciária para curso realizado no país, 
inclusive o de formação;  

XIX - autorizar a averbação de tempo de serviço dos servidores para todos os fins legais;  

XX - homologar os resultados finais da avaliação de desempenho em estágio probatório dos 
servidores da seção judiciária; 

XXI - elogiar e determinar o registro de elogios, férias, licenças, averbação de tempo de serviço, 
penalidades e demais atos relativos à vida funcional dos servidores lotados na seção judiciária:  

a) em relação aos servidores lotados na área judiciária (VFs, JEFs e Turmas Recursais (TRs), na 
capital ou nas subseções judiciárias, cabe ao juiz titular ou ao juiz na titularidade expedir portaria de 
elogio a servidor lotado no juízo e encaminhar uma via para a Subsecretaria de Gestão de Pessoas 
(SGP) a fim de que seja feito o registro nos assentamentos funcionais do servidor;  

XXII - instaurar sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar irregularidades 
ou infrações funcionais de servidores da seção ou subseção judiciária, bem como irregularidades 
representadas pelos diretores das subseções judiciárias no caso de infração funcional que possa ser 
apenada com suspensão superior a trinta dias ou pena mais grave;  

XXIII - julgar sindicâncias e PAD; 

XXIV - aplicar as penalidades de advertência e suspensão a servidores lotados na seção judiciária;  

XXV - encaminhar ao Presidente do TRF2 os processos administrativos disciplinares referentes a 
demissão de servidores ou cassação da aposentadoria ou de disponibilidade; 

XXVI - conhecer e decidir pedidos de reconsideração dos seus atos e decisões; 

XXVII - instruir e submeter ao TRF2 os casos de readaptação, reversão, pensão, inclusão de 
dependentes para assistência à saúde nos casos que necessitem de análise de provas, reintegração, 
recondução, bem como disponibilidade e aproveitamento de servidores;  

XXVIII - instruir e submeter ao TRF2 os pedidos de deslocamento de servidores, redistribuição, 
afastamento para servir a outro órgão ou entidade e para estudo ou missão no exterior e licença para 
tratar de interesses particulares por prazo superior a noventa dias;  

XXIX - instruir e encaminhar os processos de designação de diretor de secretaria de vara após 
indicação pelos juízes federais, assim como de Diretor da SG, das subsecretarias e das divisões;  

XXX - instruir e encaminhar ao TRF2 os processos que tratem de vacância do cargo, decorrentes de 
exoneração, demissão, aposentadoria, readaptação, posse em cargo inacumulável e falecimento;  

XXXI - instruir e submeter ao TRF2 os casos em que constatada a acumulação proibida de cargos 
públicos. 
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Capítulo III 
Da Delegação e da Subdelegação de Competências  

 

Art. 17. São as seguintes as regras gerais para delegação e subdelegação: 

I - sem prejuízo da delegação de competência, os assuntos relacionados poderão ser deliberados 
pelo Diretor do Foro; 

II - no interesse do serviço, o Diretor da SG poderá proceder à subdelegação, respeitadas as normas 
legais vigentes e as orientações fixadas pela DIRFO; 

III - o Diretor da SG poderá deliberar sobre os assuntos relacionados sem prejuízo da subdelegação 
de competência; 

IV - tanto as competências delegadas quanto as subdelegadas poderão ser exercidas por substituto 
designado em portaria, nos afastamentos ou impedimentos legais temporários do titular; 

V - o Diretor da SG e os diretores das subsecretarias deverão apresentar relatório, quando solicitado, 
sobre os atos administrativos praticados em decorrência de delegação ou subdelegação. 

 
Seção I 

Da Delegação do Diretor do Foro para o Diretor da Secretaria Geral 

 

Art. 18. Na Administração Orçamentária e Financeira: 

I - assinar com o diretor da Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Finanças (SOF) os 
documentos relativos à aplicação dos recursos orçamentários e financeiros pela SJRJ, desde que 
aprovados pelo Diretor do Foro; 

II - autorizar a concessão de suprimentos de fundos e aprovar a prestação de contas. 

Art. 19. Na Gestão de Contratos: 

I - autorizar o prosseguimento de certames licitatórios; 

II - autorizar a aquisição de material e a realização de serviços; 

III - homologar o resultado e, quando for o caso e nos termos da legislação vigente, revogar ou 
anular, no todo ou em parte, o procedimento licitatório nas modalidades previstas - Convite, Tomada 
de Preços e Pregão - esta última até o limite imposto para Tomada de Preços; 

IV - autorizar a liberação da garantia, quando comprovado o cumprimento das obrigações contratuais; 

V - apreciar e julgar os recursos interpostos contra julgamento de documentos habilitatórios, 
julgamento de propostas, anulação ou revogação de licitação, nos processos licitatórios previstos no 
inciso III; 

VI - apreciar e julgar os recursos interpostos contra a aplicação de advertência em contratos 
administrativos da SJRJ; 

VII - apreciar e decidir quanto à aplicação das penalidades previstas do art. 87, I e II, da Lei nº 
8.666/93, às empresas contratadas; 

VIII - apreciar e julgar as impugnações apresentadas contra os termos de Convite e Editais de 
Tomada de Preços; 

IX - designar pregoeiro e os integrantes de equipe de apoio para atuar nos processos licitatórios, na 
modalidade Pregão; 

X - autorizar o pagamento às contratadas; 

XI - adotar as medidas para a inscrição de débitos em Dívida Ativa da União, na hipótese do não 
recolhimento de multas administrativas pelas empresas, nos prazos da legislação. 
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Art. 20. Na área de gestão de pessoas: 

I - autorizar a participação de servidores em cursos externos, simpósios, congressos e afins; 

II - dar posse a servidores, quando eventualmente impossibilitados o Diretor e o Vice-Diretor do Foro; 

III - autorizar a prestação de serviço extraordinário com compensação por banco de horas para os 
servidores lotados nas unidades administrativas; (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

IV - autorizar o pagamento de vantagens pessoais denominadas quintos ou décimos; 

V - assinar carteiras de identidade funcional dos servidores; 

VI - encaminhar ao TRF2 os pedidos de aposentadoria, pensão, exoneração/vacância; 

VII - autorizar a permanência de servidor afastado sem remuneração no plano de saúde, mediante 
custeio integral; 

VIII - examinar, deferir ou negar os pedidos: 

a) intempestivos de Licença para Tratamento de Saúde (LTS); 

b) intempestivos de reembolso referentes ao Programa de Apoio à Psiquiatria e Psicologia (PAPSI). 

Art. 21. Na Administração Geral: 

I - autorizar a permuta, a cessão e a baixa de materiais; 

II - constituir e designar Comissões de Licitação, de Cadastro, de Inventário Físico de Patrimônio, de 
Inventário Físico de Almoxarifado e de Avaliação de Bens, assim como outras destinadas à realização 
de atividades definidas em lei; 

III - baixar ordens de serviço e aprovar normas, planos de ação, instrução e outros atos semelhantes 
a serem executados pelas subsecretarias; 

IV - autorizar viagens de servidores a serviço desta SJRJ; 

V - autorizar a requisição de passagens e a concessão de diárias a servidores que se ausentem a 
serviço, conforme art. 58 da Lei nº 8.112/90. 

 
Seção II 

Da Delegação do Diretor do Foro para o Diretor da Subsecretaria de Infraestrutura 

 

Art. 22. Compete, por delegação, ao diretor da Subsecretaria de Infraestrutura (SIE): 

I - assinar plantas baixas de projetos como representante legal da seccional. 

II - assinar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), constante de contratos firmados pela 
Instituição, definindo os responsáveis técnicos da seccional e da entidade externa por obras/serviços 
de Engenharia e Arquitetura. 

III - assinar os Atestados de Capacidade Técnica solicitados pelas empresas contratadas. 

 
Seção III 

Da Subdelegação do Diretor da Secretaria Geral em Decorrência de Delegação do Diretor do Foro 

 

Art. 23. Compete, por subdelegação, ao diretor da SGP: 

I - subscrever e expedir os atos de designação, substituição e de dispensa de titulares de funções 
comissionadas; 

II - notificar os servidores em débito com o erário e deferir parcelamento nos termos do art. 46 da Lei 
nº 8.112/90; 

III - homologar a escala de férias dos servidores e examinar casos excepcionais; 
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IV - subscrever os Termos de Compromisso para a realização de estágio na área administrativa e os 
certificados de participação; 

V - examinar, deferir ou negar os pedidos de: (Renumeração aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

a) períodos de gozo de licença-prêmio por assiduidade, adquiridos até 15/10/1996, na forma da Lei nº 
9.527/97, após concordância do superior hierárquico e verificada a conveniência da Administração; 

b) horário especial ao servidor estudante, observado o disposto no art. 98, parágrafo único da Lei 
nº 8.112/90; 

c) licença para capacitação; 

d) licenças para tratamento da própria saúde; por motivo de doença em pessoa da família; 
paternidade; à gestante; à adotante e licença por acidente em serviço; 

e) gratificação adicional por tempo de serviço; 

f) salário-família e de dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte; 

g) auxílio-natalidade, auxílio-funeral e auxílio-reclusão; 

h) consignação de dados funcionais e pessoais nos assentamentos individuais dos servidores; 

i) averbação de tempo de serviço nos assentamentos individuais dos servidores; 

j) afastamento do servidor: 

- por 1 dia, para doação de sangue; 

- por 2 dias, para se alistar como eleitor; 

- por 8 dias consecutivos em razão de casamento ou falecimento do cônjuge, companheiro, pais, 
madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos; 

k) concessão de quintos ou décimos; 

l) concessão da Gratificação de Atividade de Segurança (GAS); 

m) concessão da Gratificação de Atividade Externa (GAE); 

n) prorrogação de exercício; 

o) inclusão de dependentes. 

VI - proceder à revisão de decisões proferidas acerca dos pedidos relacionados no inciso V, inclusive 
para situações anteriores à publicação desta regulamentação; (Renumeração aprovada pela Portaria nº JFRJ-

PGD-2013/00004) 

VII - emitir certidões inerentes à área de gestão de pessoas; (Renumeração aprovada pela Portaria nº JFRJ-

PGD-2013/00004) 

VIII - prestar informações, para fins de defesa da União, quando houver requisição da Advocacia 
Geral da União (AGU); (Renumeração aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

IX - subscrever ofícios de encaminhamento de recursos administrativos; (Renumeração aprovada pela 

Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

X - proceder ao cancelamento de pedidos de consignação em folha; (Renumeração aprovada pela Portaria nº 

JFRJ-PGD-2013/00004) 

XI - assinar os Atestados de Capacidade Técnica solicitados pelas empresas contratadas. 
(Renumeração aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

Art. 24. Compete, por subdelegação, ao diretor da Subsecretaria Jurídica e Contábil (SJC): (Redação 

dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

I - autorizar a instauração de processo de execução orçamentária e financeira, independentemente 
do valor da contratação/aquisição, observada a legislação pertinente; 
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II - autorizar, quando necessário, a substituição de garantia exigida nos contratos decorrentes dos 
procedimentos licitatórios; 

III - decidir quanto à concessão de prorrogação de prazo de entrega de garantia contratual, de 
entrega de materiais ou conclusão de serviços contratados; 

IV - autorizar, nos contratos administrativos, a substituição de produtos por similares e a troca de 
marcas; 

V - autorizar a designação de servidor ou de comissão de servidores constituída para atuar como 
responsáveis e/ou fiscais dos contratos celebrados pela SJRJ; 

VI - autorizar a constituição da Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços; 

VII - assinar os Relatórios de Movimentação Patrimonial e os Demonstrativos; 

VIII - autorizar a emissão, reforço e anulação de Nota de Empenho; 

IX - assinar, com o diretor da SOF, Nota de Empenho e Ordem Bancária, relativas às concessionárias 
de serviço público, quando eventualmente impossibilitado o Diretor da SG; 

X - assinar, com o diretor da SOF, Nota de Empenho relativa às contratações de serviço de prestação 
continuada, quando eventualmente impossibilitado o Diretor da SG; 

XI - autorizar o arquivamento de processos de execução orçamentário-financeira; 

XII - notificar ou intimar empresas licitantes e contratadas; 

XIII - oficiar às contratadas sobre assuntos relacionados à gestão de contratos. 

Art. 25. Compete, por subdelegação, ao diretor da SOF: 

I - autorizar os pagamentos das concessionárias de serviços públicos; 

II - solicitar ao Banco do Brasil (BB) a abertura de conta-corrente específica para movimentação de 
suprimentos de fundos. 

Art. 26. Compete, por subdelegação, ao diretor da Subsecretaria de Contratações e Material (SCM): 

I - gerenciar as solicitações de adesão a Atas de Registro de Preços; 

II - assinar os Atestados de Capacidade Técnica solicitados pelas empresas contratadas; 

III - solicitar à Caixa Econômica Federal (CEF) extrato de saldo das contas relativo a garantias 
prestadas por caução em dinheiro. 

Art. 27. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

I - (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

Art. 28. Compete, por subdelegação, ao diretor da Subsecretaria de Gestão de Serviços (SGS): 

I - assinar os Atestados de Capacidade Técnica solicitados pelas empresas contratadas. 

Art. 29. Compete, por subdelegação, ao diretor da Subsecretaria de Informação e Documentação (SID): 

I - assinar os Atestados de Capacidade Técnica solicitados pelas empresas contratadas. 

Art. 30. Compete, por subdelegação, ao responsável pela área de segurança judiciária: 

I - gerenciar a utilização dos estacionamentos; 

II - avaliar o desempenho funcional dos agentes de segurança lotados no núcleo e assinar 
documentos correspondentes; 

III - autorizar a entrada de funcionários de outros órgãos, empresas e instituições bancárias para 
prestação de serviços fora do horário regular de expediente; 

IV - assinar os Atestados de Capacidade Técnica solicitados pelas empresas contratadas. 

Art. 31. Compete, por subdelegação, ao coordenador do Núcleo de Controle de Mandados (NCOM): 

I - avaliar o desempenho funcional dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais lotados no núcleo e 
assinar documentos correspondentes.  
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Art. 32. Compete, por subdelegação, ao coordenador do Núcleo de Comunicação Social (NCOS): 

I - assinar os Atestados de Capacidade Técnica solicitados pelas empresas contratadas. 

Art. 33. Compete, por subdelegação, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação e 
Pregoeiros designados:  

I - prorrogar o prazo para comprovação de regularidade fiscal, conforme §1º, do art. 43, da Lei 
Complementar n. 123/2006, caso persistam irregularidades na data final do prazo legal; 

II - prorrogar prazo para apresentação dos documentos licitatórios. 

Art. 33-A. Compete, por subdelegação, ao coordenador da Coordenadoria de Capacitação e 
Desenvolvimento (CCDE): (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

I - subscrever os certificados de capacitação e desenvolvimento emitidos pela Coordenadoria. 
(Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

Art. 34. Compete, por subdelegação, à SGP: (Vide JFRJ-DES-2016/07198 em face do TRF2-DES-2016/10594) 

I - assinar ofícios de autorização de emissão e revogação de certificações digitais. (Vide JFRJ-DES-

2016/07198 em face de TRF2-DES-2016/10594) 

 

 

Capítulo IV 
Das Competências dos Juízes Federais Diretores das Subseções Judiciárias  

 

Art. 35. Incumbe ao diretor de subseção representar a subseção judiciária perante os órgãos federais, 
estaduais, municipais e autoridades. 

Art. 36. Incumbe ao diretor de subseção, na área de gestão de pessoas: 

I - proceder a alterações de lotação de servidores no âmbito da subseção judiciária, observando os 
procedimentos estabelecidos pela SGP; 

II - indicar ao Diretor do Foro os servidores que ocuparão funções comissionadas, em titularidade e 
substituição, no âmbito da área Administrativa da subseção judiciária; 

III - encaminhar ao TRF2 a indicação de servidor para ocupar cargo em comissão de diretor de 
secretaria no âmbito da subseção, comunicando à DIRFO; 

a) no encaminhamento também deverá constar a documentação exigida para efeito de investidura no 
cargo em comissão; 

IV - dar posse aos servidores nos cargos em comissão de diretor de secretaria, no âmbito da 
subseção, observando os procedimentos estabelecidos pela SGP; 

V - conceder aos servidores compensação por serviços prestados à Justiça Eleitoral; 

VI - instaurar sindicâncias para apurar irregularidades ou infrações funcionais sujeitas à pena de 
advertência ou à de suspensão de até 30 dias, comunicando à DIRFO a instauração de sindicância 
ou de PAD, bem como o resultado; 

VII - aplicar pena disciplinar de advertência ou de suspensão de até trinta dias, comunicando o fato 
ao Diretor do Foro para fins de registro nos assentamentos funcionais dos servidores;  

VIII - comunicar ao Diretor do Foro a ocorrência de faltas funcionais passíveis de pena de suspensão 
por mais de trinta dias, demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade;  

IX - conhecer de pedidos de reconsideração dos seus atos e decisões e julgá-los;  

X - encaminhar à Direção do Foro os elogios feitos aos servidores lotados na subseção judiciária para 
fins de anotação nos registros funcionais; 
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XI - expedir portaria de elogio a servidor lotado em unidade administrativa no âmbito da subseção, 
encaminhando-se uma via para a SGP a fim de que seja feito o registro nos assentamentos 
funcionais do servidor; 

XII - autorizar a prestação de serviço extraordinário com compensação por banco de horas para os 
servidores lotados nas unidades administrativas. Quanto a pagamento de adicional, somente com 
solicitação para apreciação do Diretor do Foro, antes da realização de serviço, nos termos da Seção 
III, do Capítulo II, do Título IX. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

Art. 37. Incumbe ao diretor de subseção, na Administração Geral: 

I - despachar o expediente da direção da subseção;  

II - expedir atos decorrentes das decisões de sua própria competência; 

III - estabelecer escala de Juízes Distribuidores, respeitadas as normas da Corregedoria- Regional da 
Justiça Federal da 2ª Região, encaminhando uma via à DIRFO e à Corregedoria-Regional; 

(Renumerado do inciso IV pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00008) 

IV - gerenciar os serviços de apoio administrativo na subseção, em conformidade com as práticas, 
diretrizes e normas estabelecidas pela DIRFO; (Renumerado do inciso V pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00008) 

V - constituir e designar comissões de natureza temporária ou permanente exclusivamente no âmbito 
de sua competência; (Renumerado do inciso VI pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00008) 

VI - designar locais para realização de arrematações e leilões judiciais; (Renumerado do inciso VII pela 

Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00008) 

VII - propor a celebração de convênios de interesse da subseção com entidades públicas ou privadas que 
não envolvam recursos orçamentários da SJRJ; (Renumerado do inciso VIII pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00008) 

VIII - gerenciar os convênios vinculados à subseção em conformidade com as orientações da Seção 
de Gestão de Acordos Judiciários (SEGAJ); (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

IX - propor à DIRFO a utilização de espaços pelo Ministério Público (MP), Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) e outros órgãos diretamente ligados às atividades judiciárias; (Renumerado do inciso X pela 

Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00008) 

X - solicitar, quando necessário, aos órgãos competentes do município, as providências relativas à 
segurança e conservação das áreas limítrofes ao prédio da Justiça Federal; (Renumerado do inciso XI pela 

Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00008) 

XI - dispor sobre os serviços de portaria, conservação e segurança em conformidade com as 
diretrizes e normas estabelecidas pela DIRFO. (Renumerado do inciso XII pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00008) 

Art. 38. Incumbe ao diretor da subseção, na administração de serviços de apoio judiciário: 

I - gerenciar a atividade de primeiro atendimento e atermação dos JEFs; 

II - avaliar a oportunidade de adoção das normas e procedimentos implementados pelo Juiz Federal 
Supervisor do Atendimento dos JEFs; 

III - gerenciar as atividades de distribuição e protocolo judicial; 

IV - gerenciar a atividade de informação processual e certidões de distribuição; 

V - gerenciar a atividade de cálculos judiciais; 

VI - avaliar a oportunidade de adoção das normas e procedimentos implementados pelo Juiz Federal 
Supervisor do Cálculo Judicial; 

VII - gerenciar as atividades de controle de mandados, observadas as normas gerais estabelecidas 
pela DIRFO e pela Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª Região; 

VIII - observar o cumprimento das normas expedidas pela DIRFO, bem como pela Corregedoria-
Regional e pela Coordenadoria dos JEFs da 2ª Região, na execução das atividades de apoio judiciário. 
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Art. 39. Compete ao diretor da subseção incumbir aos gerentes das Unidades de Apoio Administrativo 
das Subseções (UAPOs), na administração de obras, bens e serviços, a responsabilidade de: (Redação 

aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

I - acompanhar os serviços de manutenção de instalações e equipamentos, obras e reformas. Caso 
necessário solicitar a presença do fiscal técnico para o atesto do serviço; (Redação aprovada pela Portaria nº 

JFRJ-PGD-2013/00004) 

II - fiscalizar os serviços de conservação, limpeza, persianas, chaveiros e análogos; (Redação e 

renumeração aprovadas pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

III - solicitar a realização de obras na subseção; (Renumeração aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

IV - gerenciar a solicitação, o recebimento e a distribuição de material permanente no âmbito da 
subseção; (Renumeração aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004)  

V - gerenciar a solicitação, o recebimento, o armazenamento e a distribuição de material de consumo 
pertinente ao funcionamento da subseção; (Renumeração aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

VI - coordenar e fiscalizar a realização do inventário patrimonial dos bens alocados na subseção; 

(Renumeração aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

VII - observar o cumprimento de Instrução Normativa (IN) ou outro instrumento regulador do TRF2 
quanto à guarda e utilização dos veículos de serviço da subseção e de normas da SJRJ sobre o uso 
dos veículos da frota oficial. (Renumeração aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

Art. 40. Compete ao diretor de subseção, no respectivo âmbito de ação, e na interação com a Direção 
do Foro: 

I - encaminhar ao Diretor do Foro os pedidos e requerimentos de juízes e servidores, sempre que possível 
instruídos, quando versarem sobre assuntos da área de competência exclusiva do Diretor do Foro; 

II - orientar e dirimir dúvidas ou conflitos das áreas administrativa e judiciária, atuando em estreita 
colaboração com a Direção do Foro. 

Art. 41. Compete ao diretor da subseção incumbir aos gerentes das UAPOs, na administração 
orçamentária e financeira e na gestão de contratos, a responsabilidade de: (Redação aprovada pela Portaria 

nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

I - coordenar a elaboração e o encaminhamento de subsídios para o orçamento anual e o plano plurianual; 

II - coordenar a elaboração do relatório anual de atividades da subseção e outros instrumentos de 
informações gerenciais estabelecidos pela DIRFO; 

III - fiscalizar as atividades de gerenciamento e controle de contratos no âmbito da subseção; 

IV - fiscalizar a utilização do suprimento de fundos na subseção. 

 

 

Capítulo V 
Da Interlocução entre as Áreas Judiciária e Adminis trativa  

 

Art. 42. A SG, as subsecretarias, a Divisão Especial de Segurança (DSEG) e os núcleos 
subordinados à DIRFO deverão disponibilizar um canal para interlocução direta entre os magistrados 
e essas unidades, visando ao atendimento das demandas apresentadas pelas unidades judiciárias. 

§ 1º Cabe aos supervisores das unidades administrativas de apoio atuar como elo nas demandas 
oriundas das secretarias das VFs e dos JEFs. O substituto eventual assumirá tal responsabilidade 
nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular. Os nomes deverão ser 
informados ao NSDF, assim como eventuais alterações supervenientes. 

§ 2º No caso dos núcleos subordinados à DIRFO, o papel de interlocutor caberá ao coordenador. 
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§ 3º Quando o interlocutor for o supervisor da Seção de Apoio, caberá a este comunicar ao diretor da 
subsecretaria incidentes que interfiram no atendimento ou que dele decorram. No caso dos núcleos 
subordinados à DIRFO, o coordenador reportar-se-á ao Diretor do Foro. 

Art. 43. Compete ao interlocutor entre os magistrados e a SG, as subsecretarias, a DSEG e os núcleos: 

I - orientar o solicitante quanto à unidade competente para atendimento, quando este não estiver em 
sua alçada. Preferencialmente, neste caso, o supervisor deverá providenciar o encaminhamento; 

II - atuar como interlocutor nos casos de atendimentos não realizados ou não realizados a contento, 
conforme informações do demandante, contatando a área responsável pelo atendimento e 
repassando as informações recebidas da área para o demandante; 

III - realizar o primeiro atendimento, no sentido de levantar informações preliminares acerca da 
demanda; 

IV - atender diretamente o magistrado, quando a resposta à demanda estiver em sua alçada; 

V - providenciar o atendimento à solicitação formulada, encaminhando-a à unidade competente para 
atendê-la; 

VI - acompanhar diretamente o andamento do atendimento até que esteja concluído; 

VII - contatar o magistrado demandante e comunicar-lhe a resposta à demanda. Contatar o solicitante 
dentro do prazo estipulado e apresentar-lhe a resposta/solução. 

Art. 44. Cabe à SG coordenar a disponibilização de: 

I - telefones funcionais para atendimento; 

II - listagem, organizada de acordo com os serviços para consulta, contendo os dados dos 
interlocutores (nome do titular e do substituto, telefones, endereços de e-mail), que será administrada 
pelo NSDF (organização e manutenção); 

III - treinamento para o supervisor da Seção de Apoio e seu substituto. 

Art. 45. Os serviços que poderão ensejar consultas às unidades administrativas compõem rol 
exemplificativo constante de Tabela. 

Art. 46. É recomendável que nas VFs e nos JEFs o diretor de secretaria ou servidor por ele indicado 
atue com a responsabilidade de acionar as unidades administrativas e de ser acionado para 
demandas específicas das subsecretarias. 

 

Seção I 
Do Compartilhamento de Responsabilidades entre os Clientes/Usuários Solicitantes  

e as Unidades Responsáveis pelo Atendimento 

 

Art. 47. As unidades administrativas deverão otimizar o atendimento aos clientes/ usuários internos. 
Nesse sentido, deverão orientar-se pelos seguintes aspectos: 

I - comunicação (ouvir o cliente/usuário interno, estando atentas ao conteúdo da demanda, e 
fornecendo-lhes informação adequada e completa); 

II - presteza, iniciativa e confiabilidade; 

III - competência (conhecimento do serviço, conhecimento da instituição, habilidade em solucionar 
problemas que estiverem em sua alçada ou de realizar o encaminhamento necessário, devidamente 
instruído, quando a solução estiver na alçada de outra unidade); 

IV - organização (senso de ordem, evitando-se retrabalho e uso/gasto desnecessário da força de 
trabalho e dos recursos disponíveis); 

V - efetividade (habilidade de gerar/promover resultados satisfatórios); 

VI - acompanhamento periódico dos resultados e implementação de melhorias. 
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Art. 48. O cliente/usuário deverá ser informado quanto: 

I - ao prazo estipulado para atendimento, quando a competência estiver na alçada da própria unidade 
e o atendimento for viável; 

II - a fatores impeditivos ou que dificultem o atendimento (impossibilidades, imprevistos e outras 
condições desfavoráveis); 

III - à necessidade de solicitação à outra área com competência para atendê-lo. Preferencialmente, a 
própria unidade fará o encaminhamento, comunicando ao cliente/usuário a data do repasse da 
solicitação e o destinatário. 

Art. 49. Cabe aos clientes/usuários internos demandantes: 

I - verificar, previamente, o canal e a forma corretos para o tipo de solicitação, realizando-a em 
conformidade com ambos, bem como dirigindo-a à unidade com competência para o atendimento; 

II - fazer com que a solicitação seja inteligível, contendo informações/dados completos, claros e precisos; 

III - realizar acompanhamento periódico do atendimento à solicitação, dando feedback à unidade 
administrativa quanto à eficácia da solução implementada e dos resultados. 

 

Seção II 
Do Grupo de Diretores de Secretaria Representantes  

das Varas Federais e dos Juizados Especiais Federais 

 

Art. 50. O Grupo de Diretores de Secretaria Representantes das Varas Federais e dos Juizados 
Especiais Federais compõe-se de titulares e suplentes, eleitos por seus pares, cabendo aos 
Representantes: (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00007) 

I - atuar como elo de comunicação entre as respectivas especializações e a área Administrativa, 
identificando as questões para exame conjunto e a necessidade de participação de outros Diretores 
de Secretaria em reuniões, eventos e outras situações que demandem articulação entre as áreas; 
(Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00007) 

II - participar dos debates e propor soluções; 

III - atuar como articulador e divulgador, levando aos seus pares as propostas e os resultados das 
atividades das quais participarem; (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00007) 

IV - manter-se informado acerca da implementação de soluções que dependam de ações da área 
Administrativa; 

V - promover com seus pares e/ou representantes de outras especializações a implementação de 
soluções que estejam no âmbito da área judiciária. 

§ 1º Em relação às VFs, a representação é segmentada nas especializações mista, cível, 
previdenciária, execução fiscal e criminal. 

§ 2º A composição do grupo será revista periodicamente em evento específico, organizado pela 
Administração para Diretores. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00007) 

§ 3º Cabe ao titular da especialidade comunicar à SG no caso de afastamento ou de alteração de 
dados de algum Representante. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00007) 

§ 4º A substituição de algum representante, fora do período de eleição, deverá contar com a 
aprovação dos demais diretores da especialidade. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00007) 

Subseção I 
Do Fórum de Debates Entre Diretores de Secretaria 

 

Art. 51. O Fórum de Debates entre Diretores de Secretaria será realizado com encontros periódicos. 

§ 1º O Fórum contará com a participação dos diretores de secretaria representantes (titulares e 
suplentes) das VFs, por especialização, e dos JEFs. 
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§ 2º A participação dos Diretores do Foro e da SG, de diretor de subsecretaria, diretor de divisão e 
de coordenador de núcleo da área Administrativa dar-se-á em função dos assuntos a serem 
tratados no evento. 

§ 3º A necessidade de realização de Fórum de Debates intermediário e mais amplo, abrangendo a 
participação dos demais diretores de secretaria, dar-se-á mediante avaliação conjunta dos diretores 
representantes e da unidade organizadora do evento. 

Art. 52. A organização e a divulgação do Fórum e dos seus resultados são de responsabilidade da 
CCDE. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

Art. 53. Cabe aos diretores de secretaria representantes das VFs e dos JEFs: 

I - atuar como elo de comunicação entre suas respectivas especializações e a área Administrativa, 
identificando, previamente a cada encontro, as questões para exame conjunto e a necessidade de 
participação de outros diretores de secretaria, informando-as a CCDE; (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-

PGD-2015/00002) 

II - participar dos debates e propor soluções; 

III - atuar como articulador e divulgador, levando aos seus pares os resultados dos encontros; 

IV - manter-se informado acerca da implementação de soluções que dependam de ações da área 
administrativa; 

V - promover com seus pares e/ou representantes de outras especializações a implementação de 
soluções que estejam no âmbito da área judiciária. 

Art. 54. Cabe à área administrativa: 

I - organizar, realizar e divulgar o Fórum de Debates; 

II - dar resposta às demandas identificadas no Fórum como de sua competência; 

III - divulgar informações sobre os resultados do Fórum e quanto à implementação das soluções que 
estejam em sua alçada. 

 
Seção III 

Da Categorização das Varas Federais e dos Juizados Especiais Federais 

 

Art. 55. As VFs e os JEFs são categorizados por especialização/matéria e localização. 

Parágrafo único. A referida classificação constitui-se no referencial para estudos sobre as unidades 
judiciárias que venham a ser realizados no âmbito desta seccional. 

 

Capítulo VI 
Das Comissões e dos Grupos de Trabalho em Apoio à D ireção do Foro  

 

Seção I 
Da Comissão de Gestão Administrativa e de Tecnologia da Informação 

 

Art. 56. A Comissão de Gestão Administrativa e de Tecnologia da Informação (CGATI) tem os 
seguintes objetivos: 

I - definir o Planejamento Estratégico Institucional; 

II - estabelecer diretrizes para o cumprimento das metas e ações administrativas projetadas, de forma 
a acompanhá-las e revisá-las, se necessário; 

III - decidir sobre matérias relacionadas direta ou indiretamente às ações administrativas e outras de 
interesse da Instituição; 

IV - supervisionar a execução das ações, observando-se o cumprimento da missão institucional; 

V - definir prioridades e deliberar sobre aquisições e contratações, direcionando os investimentos; 
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VI - estabelecer requerimentos da Instituição para a área da Tecnologia da Informação (TI) 
(necessidades, demandas, soluções, sistemas) e definir prioridades e metas para cada demanda, 
direcionando os investimentos. 

Art. 57. A CGATI é composta pelos seguintes membros, sob a presidência do primeiro:  

I - Diretor do Foro; 

II - Vice-Diretor do Foro; 

III - Diretor da Secretaria Geral; 

IV - Diretores das Subsecretarias; 

V - Diretores de Divisão; 

VI - Coordenadores dos núcleos subordinados à DIRFO e das coordenadorias subordinadas à SG; 
(Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

VII - Diretores de Secretaria representantes das VFs e dos JEFs; 

VIII - Representante dos Gestores Administrativos das Subseções. 

§ 1º A participação dos integrantes da área Administrativa nas reuniões reveste-se de caráter 
obrigatório. No caso de afastamentos, deverá comparecer substituto que tenha legitimidade para 
discutir a pauta e votar. 

§ 2º Em relação aos diretores de secretaria representantes da área judiciária, na impossibilidade de 
participação do titular nas reuniões, poderá comparecer o suplente. 

 

Seção II 
Do Grupo de Gerenciamento de Crises 

 

Art. 58. O Grupo de Gerenciamento de Crises (GGC) tem como finalidades precípuas: 

I - implementar medidas e adotar providências para solucionar e/ou minimizar eventos caracterizados 
corporativamente como crise e suas consequências; 

II - estabelecer prioridade de atuação das unidades administrativas, independentemente da esfera de 
sujeição hierárquica na estrutura organizacional da seção judiciária. 

Art. 59. O GGC é composto pelos seguintes membros, sob a coordenação do primeiro:  

I - Diretor da DSEG/DIRFO; 

II - Diretor da SG; 

III - Coordenador do NSDF/DIRFO; 

IV - Coordenador do NCOS/DIRFO; 

V - Supervisor da Seção de Desenvolvimento (SEDES/CCDE). (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-

2015/00002) 

Parágrafo único. Nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares dos membros referidos, 
assumirão as respectivas funções os servidores designados formalmente como seus substitutos nas 
unidades de lotação. 

Art. 60. O Manual de Gerenciamento de Crises - SJRJ é o instrumental utilizado como roteiro do trabalho. 

 

Capítulo VII 
Das Inspeções Administrativas  

 

Art. 61. As inspeções administrativas têm por objetivo avaliar a situação existente em cada uma das 
UOs que compõem a área administrativa nos diferentes aspectos de organização: 

I - limpeza e arrumação; 

II - controle patrimonial e conservação do patrimônio; 
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III - gestão documental; 

IV - verificações específicas em relação à Subsecretaria de Distribuição e Atividades Judiciárias (SAJ) 
e à Subsecretaria de Cálculo Judicial (SCA); 

V - verificações diversas em relação à burocracia administrativa. 

§ 1º Compete ao supervisor da Seção de Sindicância (SESIN) e ao assistente responsável por 
secretariar as sessões proceder às inspeções de acordo com cronograma anual estabelecido pela 
DIRFO. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

§ 2º O Manual para Inspeções Administrativas - SJRJ é o instrumental utilizado como roteiro do trabalho. 

§ 3º Durante as inspeções administrativas os servidores ocupantes de função comissionada 
(gerencial) FC4 Chefe de Setor e superiores ou os substitutos eventuais formalmente designados 
deverão estar presentes para responder pela área e prestar informações. 

§ 4º Ao término de cada inspeção administrativa, será gerado um relatório, encaminhado ao Diretor 
do Foro, com recomendações formuladas para aprimorar o funcionamento da Administração. 

 

 

Capítulo VIII 
Da Sindicância e do Processo Administrativo Discipl inar  

 

Art. 62. As sindicâncias e os PADs serão realizados por comissão permanente instituída pela DIRFO. 
(Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

Art. 63. Poderá haver designação de suplente(s) para atuar, por revezamento, nos afastamentos, 
impedimentos legais ou regulamentares dos membros titulares. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-

PGD-2013/00004) 

Parágrafo único. Havendo duas comissões instituídas, conforme art. 64, sem a designação de 
suplentes, a substituição dar-se-á entre os membros das duas comissões automaticamente, da 
seguinte forma: o presidente de uma das comissões substituirá o presidente da outra e os demais 
membros substituirão os seus correlatos, na ordem sequencial constante do ato normativo de 
instalação das comissões. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

Art. 64. Poderão ser instituídas duas comissões permanentes, hipótese na qual serão aplicadas as 
disposições constantes neste artigo. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

§ 1º A distribuição das sindicâncias e dos PADs disciplinares dar-se-á de forma alternada, devendo a 
primeira comissão receber os de numeração ímpar e, a segunda, os de numeração par. (Renumeração 

aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

§ 2º Excetuam-se da regra do § 1º os processos disciplinares provenientes de sindicância, os quais 
deverão ter prosseguimento na comissão de origem. (Redação e renumeração aprovadas pela Portaria nº JFRJ-

PGD-2013/00004) 

§ 3º Na hipótese constante do § 2º caberá à SESIN verificar a necessidade de efetuar compensação na 
distribuição dos processos disciplinares. (Redação e renumeração aprovadas pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

Art. 65. Compete à SESIN, da estrutura da DIRFO, prestar apoio ao funcionamento das comissões. 

Parágrafo único. A SESIN comunicará a instauração e o encerramento de sindicância e PAD à SGP, 
bem como a ocorrência de eventual despacho de indiciamento nos processos em curso. (Redação 

aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

Art. 66. Compete à SGP proceder aos registros de abertura e de encerramento de sindicância e PAD 
nos assentamentos funcionais dos servidores, informados tanto pela SESIN quanto pelos juízes 
titulares de unidades judiciárias e juízes federais diretores de subseções judiciárias. 

Art. 67. Aos servidores lotados no NSDF é autorizado o acesso integral aos autos de processos de 
sindicância e de PAD para adoção das providências determinadas pelas comissões. 
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Capítulo IX 
Do Manual de Orientação para Verificação de Informa ções  

 

Art. 68. O manual constitui-se em documento orientador tendo em vista a eficiência operacional. 
Contém orientações para fiscalização permanente de licenças e restrições médicas (Programa 
Permanente de Fiscalização), tendo o NSDF como a unidade organizacional responsável e a SGP, a 
DSEG e o NCOS como unidades organizacionais envolvidas. 

Art. 69. O manual é a ferramenta utilizada pela Ouvidoria da DIRFO, que tem entre suas atribuições 
ouvir, encaminhar e acompanhar elogios e reclamações, contribuindo para a garantia de agilidade e 
rigor em apurações. 

Parágrafo único. É dever da Ouvidoria manter sigilo quanto ao conteúdo das manifestações que 
receber, garantindo também o sigilo da fonte de informação. 

 

Seção I 
Do Procedimento Geral 

 

Art. 70. A manifestação acerca de conduta praticada por servidor da SJRJ, no exercício de suas 
atribuições ou em relação às atribuições do cargo em que se encontre investido, poderá ser 
encaminhada à Ouvidoria da DIRFO – preferencialmente por e-mail – descrevendo os fatos ou 
circunstâncias que tenham ensejado o pronunciamento. 

 

Seção II 
Dos Procedimentos da Diretoria do Foro 

 

Art. 71. À DIRFO cabem os seguintes procedimentos: 

I - avaliar o conteúdo informacional que consta da manifestação. 

II - solicitar esclarecimentos da unidade organizacional competente quando houver necessidade de 
algum dado ou informação complementar; 

III - quando necessário, determinar a realização de verificação local para a análise de situação fática, 
levantando dados para a abrangente contextualização dos fatos; 

IV - se houver indícios de alguma ocorrência de desvio de conduta, a DIRFO determinará a 
instauração de sindicância investigatória ou PAD, assegurada a ampla defesa; 

V - se não houver indícios de desvio de conduta, a DIRFO determinará o arquivamento do 
procedimento de forma fundamentada. 

 

Seção III 
Da Verificação em Processo de Trabalho de Concessão de Licença Médica  

a Servidor e Instrução de Processos Administrativos da Área de Gestão de Pessoas 

 

Subseção I 
Do Procedimento Geral 

 

Art. 72. Caso algum magistrado ou servidor – em especial os gerentes das unidades organizacionais 
das áreas judiciária e administrativa – tome conhecimento de fato ou circunstância que implique 
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dúvida acerca da real incapacidade laborativa de servidor que tenha levado à solicitação ou à 
concessão de licença médica, poderá encaminhar manifestação à DIRFO descrevendo os fatos ou 
circunstâncias para que sejam averiguados pelos meios cabíveis. 

Parágrafo único. Procedimento idêntico poderá ser adotado para a obtenção de esclarecimentos para 
subsidiar pareceres da área de assistência médica e social, na instrução de processos administrativos 
da área de gestão de pessoas, nos casos de solicitação ou de concessão de direitos. 

 

Subseção II 
Dos Procedimentos da Equipe de Perícias Médicas 

 

Art. 73. Caso a equipe de Perícias Médicas da SJRJ, quando da avaliação do quadro clínico que lhe 
é apresentado, necessitar de informações complementares acerca de dados fáticos (da vida social) 
do servidor ativo, inativo e/ou de seus dependentes para melhor chegar à conclusão do caso, emitirá 
solicitação de investigação social à DIRFO. A solicitação conterá relatório sucinto, em que constem o 
motivo e a situação geradores de dúvida, resguardadas sempre as informações sujeitas ao sigilo 
profissional, bem como o diagnóstico. 

 

Subseção III 
Dos Procedimentos da Diretoria do Foro 

 

Art. 74. À DIRFO cabem os seguintes procedimentos: 

I - ao receber a solicitação de investigação social, analisar a situação apresentada; 

II - reportar-se aos profissionais especializados da SJRJ (médico - clínica geral; médico – psiquiatra; 
etc.), por meio da Coordenadoria de Assistência Médica e Social (CAMS), quando necessitar de 
esclarecimentos complementares; 

III - determinar a realização de verificação local (residência etc.) para a análise da situação fática, 
atendendo às sugestões recebidas, bem como levantando dados e informações para a abrangente 
contextualização dos fatos; 

IV - devolver a solicitação à equipe de perícias médicas. 

 

Seção IV 
Da Verificação em Processo de Trabalho de Concessão de Benefício a Servidor 

 

Subseção I 
Do Procedimento Geral 

 

Art. 75. Caso algum servidor tome conhecimento de fato ou circunstância que implique dúvida acerca 
de pressupostos que tenham levado à concessão de benefício a servidor (em atividade ou inativo) 
poderá encaminhar manifestação à Ouvidoria da DIRFO descrevendo os fatos ou circunstâncias para 
que sejam averiguados pelos meios cabíveis. 

 

Subseção II 
Dos Procedimentos da Seção de Benefícios 

 

Art. 76. Quando houver necessidade de esclarecimento de fatos para melhor subsidiar a análise para 
concessão de benefícios (plano de saúde; auxílio-saúde; auxílio-transporte; auxílio-creche; PAPSI; 
outros), a Seção de Benefícios (SEBEN) emitirá solicitação de pesquisa à DIRFO, resguardado o 
sigilo de dados e informações aos quais tenha acesso. A solicitação deverá conter relatório sucinto 
em que constem o motivo e a situação geradores de dúvidas. 
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Parágrafo único. Especificamente quanto ao benefício de auxílio-transporte, serão auditadas as 
concessões que envolvam a utilização de ônibus especial e também aquelas em que haja uso de três 
ou mais meios de transporte por deslocamento (residência - trabalho - residência). 

 

Subseção III 
Dos Procedimentos da Diretoria do Foro 

 

Art. 77. Quando do recebimento de manifestação por parte da SGP, cabe à DIRFO: 

I - ao receber a solicitação de pesquisa, a Ouvidoria da DIRFO analisará a situação apresentada; 

II - reportar-se diretamente à SEBEN, se necessitar de esclarecimentos complementares; 

III - determinar a realização de verificação local para análise da situação fática, atendendo às 
sugestões recebidas, bem como levantando dados e informações para a abrangente contextualização 
dos fatos; 

IV - devolver a solicitação de pesquisa, devidamente cumprida, à unidade solicitante. 

 

Subseção IV 
Dos Procedimentos da Divisão Especial de Segurança 

 

Art. 78. Os procedimentos que serão realizados pela DSEG dependerão da natureza da situação 
apresentada. A atuação dessa unidade organizacional, que faz parte da estrutura da DIRFO, dar-se-á 
em função de eventos e/ou circunstâncias que exijam suporte técnico-operacional específico. 

Parágrafo único. Como regra geral, inicialmente realizará as ações relativas à sindicância 
investigatória. Em termos específicos, de acordo com cada caso, efetuará as respectivas diligências 
(pessoalmente; por meio do acesso a sistemas de informação; etc.). 
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TÍTULO II 
DA RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL 

 

 

Capítulo I 
Do Acesso a Informações 

 

Art. 79. O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) visa a atender e orientar o público quanto ao 
acesso a informações. 

Art. 80. A competência das unidades administrativas responsáveis pelo SIC são as seguintes: 

I - Seção de Atendimento ao Usuário (SEATE), da estrutura da SAJ - atendimento e orientação ao 
público, por via telefônica, quanto ao acesso às informações; 

II - NCOS - ampla divulgação das atividades desenvolvidas pela SJRJ, tais como: 

a) fornecimento de certidões de processos distribuídos, a serem requeridas pelo portal da SJRJ na 
internet ou presencialmente, a qualquer das unidades de distribuição; 

b) fornecimento de informações processuais, pelos serviços “Consulta Processual” e 
“Acompanhamento por E-mail”, ambos disponíveis no portal da SJRJ na internet ou nos terminais de 
autoatendimento, estes disponíveis em todos os fóruns da seccional; 

c) fornecimento de informações relativas às custas judiciais e aos procedimentos para o recolhimento, 
disponíveis no portal da SJRJ na internet, podendo também ser obtidas presencialmente em qualquer 
das unidades de distribuição ou nos juízos; 

d) consulta às informações sobre as publicações oficiais, sejam atos administrativos ou judiciários, no 
Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, disponível no portal da SJRJ na internet; 

e) Serviço “Fale Conosco”, disponível no portal da SJRJ na internet; 

f) Serviço de Ouvidoria, pelo endereço eletrônico ouvidoriadirfo@jfrj.jus.br; 

g) encaminhamento ao TRF2, para divulgação das informações sobre registros de repasses ou 
transferências de recursos financeiros e de despesas; 

h) encaminhamento ao TRF2, para divulgação das informações sobre as ações, projetos e obras da SJRJ; 

III - Direção da SG - nos termos do art. 40 da Lei nº 15.527/2011, assegurar o cumprimento das 
normas relativas ao acesso à informação, de forma eficiente e adequada. 

Art. 81. Qualquer pessoa poderá apresentar pedido de acesso a informações relativas à 
Administração da SJRJ. 

§ 1º Quando a informação não estiver à disposição, o pedido será analisado pela Direção da SG, que 
dará acesso imediato, quando possível, ou comunicará ao requerente data, hora e local para realizar 
a consulta, efetuar reprodução de informações ou obter certidão. Não sendo possível, serão 
indicadas as razões de fato e de direito para a recusa, no prazo de 20 dias. 

§ 2º Do indeferimento caberá recurso ao Diretor do Foro, no prazo de 10 dias, que se manifestará no 
prazo de cinco dias. 

§ 3º Serão encaminhadas ao TRF2, na forma do Regimento Interno, para análise e eventual 
encaminhamento ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as decisões, em grau de recurso, que 
negarem acesso a informações de interesse público. 

Art. 82. As informações relativas a processos judiciais serão prestadas por certidão, nos termos da 
legislação processual, a ser expedida pela unidade competente. 
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Art. 83. Somente o Diretor do Foro poderá classificar informações administrativas como reservadas, 
nos termos dos arts. 23, 28 e 30 da Lei nº 12.527/2011. 

§ 1º A classificação de informações será reavaliada pelo Diretor do Foro, mediante provocação ou de 
ofício. No último caso, a cada ano, com vistas à desclassificação ou à redução do prazo de sigilo. 

§ 2º Poderá o Diretor do Foro solicitar à SG subsídios que auxiliem na classificação, reclassificação e 
desclassificação de informações. 

Art. 84. Às informações de caráter pessoal aplicam-se os dispositivos do art. 31 da Lei nº 
12.527/2011, cabendo à Direção da SG, nos termos da alínea c do inciso II, dirimir eventuais 
questões relacionadas, com recurso ao Diretor do Foro. 

 

 

Capítulo II 
Do Programa Conhecendo a SJRJ  

 

Seção I 
Dos Objetivos e das Ações 

 

Art. 85. O Programa Conhecendo a SJRJ constitui-se em ação permanente e tem os seguintes objetivos: 

I - aproximar a Justiça Federal dos estudantes de ensino médio e educadores para transmitir 
conhecimentos sobre o papel social do Poder Judiciário; 

II - democratizar o acesso à Justiça Federal. 

Art. 86. São ações do Programa: 

I - seleção e formalização de convite às escolas; 

II - visita dos estudantes e educadores à SJRJ; 

III - realização de palestra sobre a relação do Poder Judiciário com o cidadão; 

IV - realização de palestra sobre a estrutura e funcionamento da SJRJ; 

V - realização de audiência simulada; 

VI - visita guiada ao Centro Cultural Justiça Federal (CCJF); 

VII - avaliação sobre a apreensão dos conhecimentos transmitidos; 

Parágrafo único. Outros projetos ou atividades poderão ser incorporados de acordo com o 
desenvolvimento do Programa. 

Art. 87. A gerência do Programa cabe à Seção de Relações Públicas (SEREP), com auxílio técnico 
de uma equipe executiva e apoio da DIRFO. 

Art. 88. As demais unidades da área administrativa da SJRJ constituem unidades envolvidas na 
realização do Programa e serão requisitadas quando necessário. 

Art. 89. São potenciais colaboradores do Programa: juízes federais, servidores, estagiários e 
estudantes de Direito que se identifiquem com a proposta do Programa. 

 



Seção Judiciária do Rio de Janeiro – Consolidação de Normas da Diretoria do Foro (Compilado) 29 

 

Capítulo III 
Da Comissão Multidisciplinar de Acessibilidade às D ependências  

 

Seção I 
Da Finalidade e das Competências 

 

Art. 90. A comissão, constituída por servidores da seccional, tem por finalidade a adoção de medidas 
para garantir condições adequadas de acesso às dependências da SJRJ pelas pessoas com 
deficiência. 

Art. 91. Compete à comissão: 

I - analisar a Recomendação e identificar itens passíveis de implantação na SJRJ; 

II - apresentar proposta para implementação e submeter à apreciação do Diretor do Foro; 

III - solicitar, quando necessário, colaboração de unidades da seccional para a adequada 
implementação de ações/projetos; 

IV - elaborar relatórios semestrais acerca das implementações e encaminhar à SG. 

Art. 92. Caberá à CPLA, mediante demanda da SG, proceder à divulgação das implementações. 

 

 

Capítulo IV 
Da Comissão de Gestão Ambiental e de Qualidade de V ida  

 

Seção I 
Da Finalidade e das Competências 

 

Art. 93. A comissão, constituída por servidores da seccional representantes das áreas administrativa 
e judiciária, tem por finalidade viabilizar a implementação dos procedimentos contemplados no 
Programa Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) nos termos de Recomendação do CNJ: 

I - adotar “políticas visando à formação e recuperação de um ambiente ecologicamente equilibrado, e 
conscientizar servidores e jurisdicionados sobre a necessidade de efetiva proteção ao meio 
ambiente”; 

II - instituir “comissões ambientais para o planejamento, elaboração e acompanhamento de medidas, 
com fixação de metas anuais, visando à correta preservação e recuperação do meio ambiente”. 

Art. 94. A comissão se propõe a: 

I - realizar ações que promovam a correta utilização dos recursos naturais e necessários ao 
desempenho das atividades da SJRJ; 

II - orientar quanto ao uso e ao descarte dos recursos materiais, a fim de evitar desperdícios, bem 
como reduzir ou impedir impactos negativos decorrentes das atividades; 

III - proporcionar um ambiente saudável; 

IV - estimular práticas relativas à proteção e à preservação do meio ambiente. 

Art. 95. A comissão atuará com subcomissões responsáveis por determinados temas, tais como: 
água, energia, lixo eletrônico, treinamento, campanhas e compras.  

Parágrafo único. De acordo com o desenvolvimento dos trabalhos e a avaliação dos resultados, os 
temas deverão ser revistos para eventuais alterações (substituição, incorporação de temas, etc.). 
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Art. 96. Será formado um grupo fixo, que se reunirá trimestralmente e sempre que necessário, 
composto por seis integrantes da comissão, incluindo, obrigatoriamente, um representante do Setor 
de Gestão Ambiental (SEAMB) e/ou o presidente da comissão. O grupo decidirá sobre o 
encaminhamento das questões e definirá projetos a fim de agilizar decisões. 

Art. 97. A comissão reunir-se-á duas vezes por ano, com todos os membros, em reunião presencial. 
Os trabalhos das subcomissões serão discutidos, preferencialmente, por meio eletrônico e, em 
reunião presencial, quando necessário. 

§ 1º As reuniões da comissão serão dirigidas pelo servidor presidente e, no caso de ausência ou 
impossibilidade, por membro por ele indicado. 

§ 2º Nas reuniões ordinárias e extraordinárias da comissão ou das subcomissões será produzida ata 
e encaminhada aos membros. 

§ 3º O membro deverá informar quanto à eventual impossibilidade de participação nas reuniões. A 
falta injustificada a três reuniões sucessivas ou alternadas no espaço de um ano acarretará a 
substituição do membro, a ser comunicada à Diretoria da SG. 

Art. 98. Compete à comissão: 

I - organizar a Agenda Ambiental da SJRJ para o ano subsequente, apresentando, ao final de cada 
ano, relatório de atividades e de resultados; 

II - promover a reflexão sobre questões socioambientais;  

III - propor políticas internas e medidas para a inserção da SJRJ nos ideais da A3P e elaborar um 
plano de ações estratégicas socioambientais; 

IV - implementar método(s) de mensuração do desempenho da SJRJ em termos de indicadores de 
sustentabilidade - ações economicamente viáveis, ambientalmente corretas e socialmente justas, com 
a CPLA; 

V - relacionar-se com as Comissões de Gestão Ambiental de outras instituições públicas e propor 
parcerias interinstitucionais e a celebração de convênios; 

VI - gerenciar ou acompanhar a execução de projetos corporativos relacionados à gestão ambiental; 

VII - solicitar a colaboração de unidades da SJRJ para a adequada implementação de ações e a 
realização de projetos; 

VIII - representar a SJRJ em eventos de cunho ambiental. 
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TÍTULO III 
DO SUPORTE AOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 

 

 

Capítulo I 
Da Execução de Mandados Judiciais  

 

Seção I 
Das Competências, Atribuições e Responsabilidades 

 

Subseção I 
Da Atuação do Juiz Supervisor 

 

Art. 99. Compete ao Juiz Federal Supervisor do NCOM: 

I - propor medidas e auxiliar o Diretor do Foro no encaminhamento das decisões administrativas 
referentes ao núcleo e às seções de controle de mandados subordinadas, bem como à atuação dos 
Oficiais de Justiça Avaliadores Federais. 

§ 1º A função de Juiz Federal Supervisor do NCOM, criada por ato próprio da Direção do Foro, será 
exercida por magistrado designado para atuação no âmbito da SJRJ. 

§ 2º Nas subseções judiciárias, a função será exercida pelo Juiz Federal Diretor da subseção, que se 
reportará ao Diretor do Foro e poderá ser orientado pelo Juiz Supervisor do NCOM. 

 

Subseção II 
Da Atuação do Coordenador do Núcleo de Controle de Mandados 

 

Art. 100. Compete ao coordenador do NCOM: 

I - cumprir e fazer cumprir os termos desta normatização e as determinações do Juiz Federal Diretor 
do Foro e do Juiz Federal Supervisor do Núcleo; 

II - propor medidas e prestar apoio e assessoramento ao Juiz Federal Diretor do Foro e ao Juiz 
Federal Supervisor do Núcleo nos assuntos pertinentes à prestação dos serviços afetos às seções de 
controle de mandados; 

III - coordenar e fiscalizar os serviços das seções de controle de mandados subordinadas, bem como 
expedir os atos decorrentes das decisões de sua própria competência; 

IV - estabelecer critérios para a elaboração da escala mensal de plantão dos oficiais de justiça 
avaliadores federais; 

V - analisar, com base nos dados estatísticos, a produtividade das seções e dos oficiais de justiça 
avaliadores federais subordinados, adotando as providências necessárias à melhoria dos serviços 
prestados; 

VI - fiscalizar o controle de frequência dos oficiais de justiça avaliadores federais subordinados, para 
fins de percepção de vencimentos e da indenização de transporte correspondente; 

VII - orientar os supervisores de seções de controle de mandados e os oficiais de justiça avaliadores 
federais. 

Parágrafo único. A coordenação do NCOM será exercida, preferencialmente, por um oficial de justiça 
avaliador federal. 
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Subseção III 
Da Atuação dos Supervisores das Seções de Controle de Mandados 

 

Art. 101. Compete aos supervisores das Seções de Controle de Mandados: 

I - cumprir e fazer cumprir os termos desta regulamentação e as determinações do superior hierárquico; 

II - organizar e controlar os serviços internos, bem como expedir os atos decorrentes das decisões de 
sua própria competência; 

III - elaborar a escala mensal de plantão dos oficiais de justiça avaliadores federais e divulgar para as 
VFS ou JEFs e para os oficias de justiça; 

IV - auxiliar o coordenador do NCOM quanto ao inciso V do art. 100;  

V - controlar a frequência dos oficiais de justiça avaliadores federais, para fins de percepção de 
vencimentos e da indenização de transporte. 

Parágrafo único. As Seções de Controle de Mandados instituirão uma Comissão Permanente 
Consultiva (CPC), composta pelo supervisor e por dois oficiais de justiça avaliadores federais ou, onde 
couber, por um representante de cada região. As indicações deverão ser efetuadas pelos oficiais de 
justiça avaliadores federais lotados na respectiva Seção. A CPC não terá poder deliberativo. 

 

Seção II 
Do Âmbito de Atuação 

 

Art. 102. As seções de controle de mandados somente receberão para cumprimento os expedientes 
que atendam sua atribuição material e territorial, sendo limitada sua atuação à jurisdição da subseção 
a que estejam vinculadas. 

Parágrafo único. Ficam ressalvadas do disposto no caput as medidas urgentes que, por motivo de 
força maior, não puderem ser cumpridas pela seção da área da diligência.  

 

Seção III 
Da Distribuição dos Mandados por Região ao Oficial de Justiça Avaliador Federal 

 

Art. 103 As áreas geográficas das subseções judiciárias serão divididas em regiões pelos 
supervisores das Seções de Controle de Mandados, ouvida a CPC, onde houver, ou os oficiais de 
justiça avaliadores federais. 

Art. 104 As diligências serão cumpridas em regiões, sempre que possível, sendo estas sujeitas a 
alterações, com prévio aviso. 

Art. 105 Os oficiais de justiça avaliadores federais lotados na subseção procederão à escolha de 
região para atuação preferencial no cumprimento de expedientes ordinários, ressalvados os 
urgentes e urgentíssimos, atendendo-se, preferencialmente, ao critério de antiguidade, por 
matrícula, no cargo específico. 

Art. 106 Os oficiais de justiça avaliadores federais, lotados posteriormente à reorganização, atuarão em 
regiões designadas pelo supervisor, atendendo à necessidade de serviço, até que se proceda à nova 
organização e escolha, identificada a necessidade pelo supervisor da Seção de Controle de Mandados. 

Art. 107. O oficial de justiça avaliador federal poderá, a qualquer tempo e por necessidade de serviço, 
ser remanejado para outra região compreendida na sede da seção judiciária ou nos limites da 
subseção judiciária respectiva. 
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Parágrafo único. O supervisor definirá sobre a necessidade de redistribuição dos mandados não 
cumpridos. 

Art. 108. Os mandados ordinários são os que poderão ser cumpridos no prazo fixado na 
Consolidação de Normas da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª Região e serão 
distribuídos aos oficiais de justiça avaliadores federais de acordo com a região geográfica de atuação, 
no prazo fixado pelo Diretor do Foro. 

Art. 109. A distribuição do mandado será definida: 

I - pelo endereço do devedor, nos mandados referentes a processos de execução; 

II - pelo endereço de localização de coisas ou pessoas a que se refere a ordem; 

III - pelo primeiro endereço, quando houver mais de uma opção de localização do destinatário da 
ordem, devendo o mandado ser redistribuído, sucessivamente, após o cumprimento, no prazo 
regulamentar, de cada diligência, para o oficial de justiça avaliador federal que atue na região do 
próximo endereço;  

IV - pelo endereço comercial do destinatário, nos mandados criminais em que haja pluralidade de 
endereços. 

Art. 110. Se no decorrer do cumprimento da diligência o oficial de justiça avaliador federal obtiver 
informações sobre a nova localização da pessoa ou da coisa em região diversa, o mandado poderá 
ser devolvido para redistribuição, após certificado, desde que a devolução ocorra dentro do prazo 
regulamentar para cumprimento e que não haja prejuízo à efetivação da ordem.  

Parágrafo único. Constatando o oficial de justiça avaliador federal que a realização do ato deva ser 
efetuada em área de outra subseção, devolverá o expediente à serventia judicial de origem. 

Art. 111. Quaisquer outras regras de redistribuição de mandados dentro de uma mesma região 
geográfica serão definidas pelos supervisores das seções de controle de mandados, dependendo, no 
caso das seções da capital, da aprovação do coordenador do NCOM. 

Art. 112. A distribuição ordinária de mandados será suspensa a partir de 5 dias úteis que 
antecederem o gozo de férias, desde que o período de férias seja igual ou maior do que 15 dias. 

Parágrafo único. É obrigatório o cumprimento e a devolução dos expedientes cujo prazo regulamentar 
expire antes do início do período de férias.  

Art. 113. Haverá suspensão na distribuição de mandados durante período de licença de qualquer 
natureza. 

Parágrafo único. Findo o período de afastamento, o oficial de justiça avaliador federal deverá 
apresentar-se à unidade a que estiver vinculado no primeiro dia útil subsequente para, a critério do 
supervisor, atuar no plantão ou receber distribuição de mandados.  

Art. 114. Não haverá devolução de mandados no caso de afastamentos, a qualquer título, de até 30 dias. 

Parágrafo único. Não se aplica a regra prevista no caput aos mandados urgentes e aos que exijam 
cumprimento em período inferior ao previsto para o retorno do oficial de justiça avaliador federal.  

 

Subseção I 
Da Distribuição dos Mandados de JEFs na Competência Territorial da Capital 

 

Art. 115. Cabe à SEMCI a distribuição e o controle dos mandados oriundos dos JEFs para 
cumprimento na competência territorial da capital. 

Art. 116. Ficam lotados na SEMCI os oficiais de justiça avaliadores federais que atendem os JEFs 
da capital. 
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Seção IV 
Do Encaminhamento dos Mandados e das Restrições Quanto ao Recebimento/Recolhimento 

 

Art. 117. Os mandados e ofícios expedidos pelas secretarias das VFs e dos JEFs registrados no 
sistema informatizado deverão ser encaminhados à Seção de Controle de Mandados responsável 
pela área do cumprimento do mandado.  

Parágrafo único. No caso de indisponibilidade do sistema informatizado, os mandados urgentes, cujo 
não cumprimento imediato possa gerar perecimento de direito, poderão ser recebidos por outros meios.  

Art. 118. As seções de controle de mandados somente receberão para cumprimento os mandados e 
ofícios expedidos que atendam ao modelo padrão aprovado pelo Diretor do Foro.  

Art. 119. As seções de controle de mandados recolherão, até as 18h, todos os expedientes 
constantes do balcão eletrônicos. 

§1º Após as 18h, as seções de controle de mandados somente recolherão para cumprimento 
mandados e ofícios identificados no balcão eletrônico e nos respectivos expedientes como 
urgentes/urgentíssimos, bem como mediante prévio contato telefônico, observado, ainda, o disposto 
no § 2º do art. 130. 

§ 2º As seções de controle de mandados e os oficiais de justiça avaliadores federais não estão 
obrigados a buscar peças no processo eletrônico. As folhas necessárias ao cumprimento da diligência 
deverão ser “referenciadas” pelas secretarias das VFs e dos JEFs no sistema informatizado. 

§ 3º A inobservância do disposto no § 2º poderá ensejar a devolução do expediente sem 
cumprimento para o balcão de entrada das VFs e dos JEFs emissores, para fins de regularização. 

Art. 120. As seções de controle de mandados receberão os expedientes com antecedência suficiente 
para viabilizar a distribuição pelos critérios de região e seu efetivo cumprimento. 

§ 1º Os expedientes que, por sua natureza, tratem de matéria relacionada ao perecimento de direito 
ou cerceamento de liberdade serão recebidos e encaminhados ao plantão ordinário, desde que 
conste no balcão eletrônico e nos respectivos expedientes a classificação de urgentíssimo, para 
imediato cumprimento. 

§ 2º Os expedientes que, em razão de seu teor, exijam tratamento prioritário serão recebidos e 
encaminhados ao plantão ordinário, desde que conste no balcão eletrônico e nos respectivos 
expedientes a classificação de urgente, e quando a distribuição pelo critério de região inviabilizar a 
realização do ato em tempo hábil. 

§ 3º Os expedientes que exijam cumprimento em prazo inferior ao regulamentar serão distribuídos no 
plantão ordinário e poderão, excepcionalmente, ser redistribuídos, se devolvidos no prazo máximo de 
8 dias, a contar da data da distribuição, desde que resguardado, no mínimo, igual prazo para a 
efetivação da nova diligência. 

Art. 121. As seções de controle de mandados somente recolherão para cumprimento os expedientes 
da SJRJ que contenham apenas um destinatário, ainda que haja pluralidade de endereços.  

Art. 122. O “sarqueamento” de alvarás de soltura remetidos à SEMCR deve ser efetuado nos 
seguintes horários: 14h30 e 19h. 

Parágrafo único. Caso algum alvará chegue com atraso, deverá ser feito “sarqueamento” após as 19h. 
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Seção V 
Do Cumprimento e da Devolução dos Mandados  

às Varas Federais e aos Juizados Especiais Federais 

 

Art. 123. O oficial de justiça avaliador federal devolverá o expediente certificado, sempre que faltar 
alguma informação essencial que inviabilize o cumprimento da ordem e não seja possível suprir a 
omissão mediante contato com o órgão emitente. 

Art. 124. Excepcionalmente, ocorrendo situação peculiar que obrigue a continuação do cumprimento 
além dos prazos previstos, o oficial de justiça avaliador federal permanecerá com o expediente e 
lavrará certidão circunstanciada do ocorrido. 

Art. 125. Os mandados cumpridos, cujas diligências originaram a elaboração ou o recolhimento de 
peças, após serem certificados no sistema informatizado, deverão ser entregues pelo oficial de justiça 
avaliador federal na unidade responsável pela digitalização, sendo facultado que a digitalização seja 
feita por ele. 

§ 1º Os mandados referentes à intimação para comparecimento ou para prática de ato processual em 
data designada deverão ser devolvidos com antecedência de, no mínimo, 24 horas à realização do 
ato, desde que recebidos/recolhidos no balcão de entrada da respectiva seção de controle de 
mandados até 72 horas antes da realização do ato. 

§ 2º Os mandados que impliquem contagem de prazo deverão, tão logo seja efetuada a diligência, 
ser devolvidos a VF ou ao JEF de origem, para controle do prazo estabelecido, se de outra forma não 
for determinado.  

§ 3º Na impossibilidade de devolução tempestiva do mandado, o resultado da diligência deverá ser 
comunicado, por qualquer meio, diretamente ao Diretor de Secretaria da VF ou do JEF que expediu o 
mandado. 

Art. 126. Para o cumprimento de mandado referente à busca e apreensão de menor, poderão os 
oficiais de justiça avaliadores federais ser acompanhados de um psicólogo ou assistente social do 
quadro permanente de pessoal da SJRJ. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

Parágrafo único. É vedado o uso de veículo particular na condução do menor. 

Art. 127. Qualquer óbice no cumprimento do mandado, noticiado pela secretaria da VF ou do JEF à 
competente Seção de Controle de Mandados, deverá ser comunicado imediatamente aos oficiais de 
justiça avaliadores federais.  

 

Seção VI 
Do Uso dos Modelos de Ofício, Mandado e Certidão 

 

Art. 128. É obrigatório o uso dos modelos padronizados de ofício, mandado e certidão, conforme abaixo: 

I - ofício e mandado - VFs e JEFs; 

II - certidão - oficiais de justiça avaliadores federais. 

 

Seção VII 
Do Plantão 

 

Art. 129. A escala de plantão mensal será encaminhada para o e-mail funcional dos oficiais de justiça 
avaliadores federais, com antecedência mínima de cinco dias. 
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§ 1º O supervisor da Seção de Controle de Mandados poderá indicar oficiais de justiça avaliadores 
federais para atuar como coordenadores de plantão.  

§ 2º O supervisor da seção de controle de mandados poderá convocar, excepcionalmente, oficiais de 
justiça avaliadores federais para auxiliar no atendimento do plantão. 

Art. 130. Do horário do plantão: 

I - ordinário - das 11h às 19h; 

II - sobreaviso - das 17h às 12h do dia seguinte; 

III - extraordinário - 24 horas (final de semana e feriado), iniciando-se às 12h. 

§ 1º Os oficiais de justiça avaliadores federais escalados para o plantão extraordinário deverão se 
apresentar nas secretarias das VFs e dos JEFs sempre às 12h do dia de início do plantão. 

§ 2º Excepcionalmente, os oficiais de justiça avaliadores federais que estiverem no plantão de 
sobreaviso deverão cumprir mandados expedidos por VFs ou por JEFs que não estejam de plantão, 
desde que não seja estabelecida ordem diversa de prioridade de cumprimento por determinação 
expressa do Juiz de Plantão, que deverá ser obrigatoriamente informado.  

§ 3º Os plantonistas de sobreaviso deverão fazer contato telefônico com as secretarias das VFs ou 
dos JEFs até as 14h do dia do plantão para que se informem quanto ao procedimento de 
apresentação adotado pelo juízo. Na impossibilidade de contato telefônico, o oficial de justiça 
avaliador federal deverá se apresentar na VF ou no JEF de plantão impreterivelmente às 17h. 

§ 4º Os mandados oriundos do plantão de sobreaviso e do extraordinário deverão ser devolvidos 
pelos oficiais de justiça avaliadores federais diretamente às secretarias das VFs ou dos JEFs. 

§ 5º Na impossibilidade de atendimento pelo agente de segurança de plantão ou por determinação 
judicial, o oficial de justiça avaliador federal plantonista extraordinário ou de sobreaviso 
responsabilizar-se-á pelo transporte dos autos de processos de interesse do juízo de plantão entre os 
foros da capital. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

Art. 131. Os oficiais de justiça avaliadores federais, ao se apresentarem para o plantão ordinário, 
deverão assinar o livro de ponto e somente poderão ausentar-se da seção de controle de mandados 
para cumprimento dos expedientes distribuídos pelo supervisor, coordenador de plantão ou para 
cumprimento de determinação expressa do juiz de VF ou de JEF, nos termos do § 2º do art. 130. 

Parágrafo único. Em caso de impossibilidade de cumprimento do mandado por motivos alheios à 
vontade do oficial de justiça avaliador federal, os responsáveis pelo plantão ordinário das seções de 
controle de mandados, no interesse da Administração e em respeito ao princípio da celeridade, 
poderão aceitar a devolução dos mandados, os quais serão redistribuídos para cumprimento no 
plantão imediatamente subsequente, respeitado o critério da região, quando possível. 

 

Seção VIII 
Da Participação nos Tribunais do Júri 

 

Art. 132. As sessões de julgamento do Tribunal do Júri serão coadjuvadas por até quatro oficiais de 
justiça avaliadores federais.  

Art. 133. As VFs e os JEFs não criminais solicitarão oficiais de justiça avaliadores federais, com, no 
mínimo, uma semana de antecedência, em caso de real necessidade. 
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Seção IX 
Da Frequência de Comparecimento às Seções de Controle de Mandados 

 

Art. 134. O oficial de justiça avaliador federal deverá comparecer à respectiva Seção de Controle de 
Mandados nos dias do plantão e da distribuição dos mandados para a sua região de atuação. 

Parágrafo único. Se o dia da distribuição for feriado, não será inviabilizado o recebimento de 
expedientes em outro dia da semana, conforme determinação do supervisor da respectiva seção de 
controle de mandados. 

 

Seção X 
Disposição Geral 

 

Art. 135. Aplicam-se as normas de forma subsidiária às subseções, podendo o diretor da subseção 
respectiva dispor de forma diversa, objetivando adequar os procedimentos às peculiaridades locais, 
desde que não seja contrária a determinações do Diretor do Foro. 

 

Seção XI 
Do Atesto de Serviços Externos e da Indenização de Transporte 

 
Art. 136. A indenização de transporte, prevista no art. 60 da Lei nº 8.112/90, aplica-se ao 
ressarcimento de despesas realizadas pelos oficiais de justiça avaliadores federais com a utilização 
de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos. 

Art. 137. Somente fará jus à indenização de transporte no seu valor integral o servidor que, no mês, 
haja efetivamente realizado serviço externo durante, pelo menos, 20 dias, nos termos de ato próprio 
do CJF. 

Art. 138. A prestação de serviços externos deverá ser atestada pelo titular da unidade organizacional 
em que estiver lotado o servidor, conforme determina ato próprio do CJF.  
Art. 139. É obrigatória a utilização do formulário para “Atestado de Prestação de Serviços Externos”, 
conforme modelo constante no Sistema Integrado de Gestão Administrativa – Módulo Documentos 
(SIGA-DOC), pelas unidades de controle de mandados e secretarias das varas federais únicas, 
visando atestar mensalmente a prestação de serviços externos realizados pelos oficiais de justiça 
avaliadores federais. 

Art. 140. Sempre que for requerido pelo oficial de justiça avaliador federal o pagamento de 
indenização de transporte referente a dia não atestado pelo titular da unidade organizacional em que 
estiver lotado, o requerente deverá comprovar o total de dias no mês em que houve prestação de 
serviços externos. 

Parágrafo único. A comprovação do total de dias a que se refere o caput deverá ser feita, 
obrigatoriamente, por meio da certidão aprovada pelo Diretor do Foro, com o preenchimento dos 
campos data, hora, local e descrição da diligência. 
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Capítulo II 
Do Plantão Judiciário  

 

Seção I 
Do Gabinete Alternativo de Plantão 

(Restabelecida pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00012) 
 

Art. 141. Para otimizar o funcionamento do juízo de plantão, a DIRFO disponibiliza o Gabinete Alternativo 
de Plantão nos dias úteis, das 19h às 11h do dia seguinte, e durante os finais de semana, em sala de 
apoio no 13º andar da Sede Administrativa da SJRJ. (Restabelecido pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00012) 

Art. 142. Cabe à Administração providenciar as seguintes condições para o adequado funcionamento 
do gabinete alternativo: (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00012) 

I - instalação física, iluminação, climatização, serviço de elevadores (SIE); (Redação dada pela Portaria nº 

JFRJ-PGD-2015/00012) 

II - segurança aos magistrados e servidores e permissão de acesso a procuradores, advogados e 
partes que necessitem da atuação da Justiça Federal em medidas de urgência (DSEG). (Redação dada 

pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00012) 

Parágrafo único. A Administração solicitará à Secretaria de Tecnologia da Informação (STI/TRF2) a 
disponibilização da rede corporativa, equipamentos periféricos, telefonia e sistemas para o 
funcionamento do gabinete, bem como o provimento das condições necessárias a atendimentos 
emergenciais, em caso de indisponibilidade dos sistemas por motivos técnicos. (Incluído pela Portaria nº 

JFRJ-PGD-2015/00012) 

Art. 143. O juízo que tiver interesse na utilização do gabinete deverá encaminhar solicitação com 
antecedência de sete dias do início do período destinado ao plantão. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-

PGD-2015/00012) 

Parágrafo único. O pedido deverá ser encaminhado para o endereço eletrônico da Diretoria do Foro - 
dirfo@jfrj.jus.br - que providenciará a divulgação interna e externa quanto ao funcionamento do 
Gabinete. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00012) 

Art. 144. O juízo designado para o plantão é o responsável pelo envio dos processos físicos ao 
Gabinete Alternativo de Plantão da Sede Administrativa e posterior retirada. (Redação dada pela Portaria nº 

JFRJ-PGD-2015/00012) 

 

Seção II 
Da Designação de Juízes para o Plantão Judiciário Durante o Recesso Forense  

(Revogada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

 

Art. 145 (Revogado pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

 

Seção III 
Dos Recursos de Tecnologia da Informação 

 

Art. 146. O suporte de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) prestado fora do horário 
regular de expediente (finais de semana, feriados e, nos dias úteis, das 19h às 11h), se possível, 
atenderá aos incidentes e solicitações de atendimento de caráter urgente. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-

2015/00016) 
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I - Consideram-se urgentes o incidente e a solicitação de atendimento que decorram da 
indisponibilidade dos serviços e sistemas de tecnologia da informação e de comunicações, observada 
a seguinte prioridade: 

a) indisponibilidade do sistema processual Apolo para os computadores da vara de plantão; 

b) indisponibilidade do serviço de acesso remoto para a vara de plantão; 

c) falta de acesso à internet para todos os computadores da vara de plantão. 

II - As solicitações de atendimento de TIC de caráter urgente fora do horário regular de expediente 
deverão ser informadas ao agente de segurança de plantão, que entrará em contato com a equipe de 
suporte de TIC. 

 

Seção IV 
Disposições Gerais 

 

Art. 147. Cabe ao Diretor do Foro estabelecer a escala anual de plantão das VFs. 

Art. 148. O plantão judiciário funcionará consoante as disposições constantes da Consolidação de 
Normas da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª Região.  

Art. 149. Cabe ao TRF2 as funções de manutenção e suporte ao sistema processual Apolo, utilizado 
pelas seções judiciárias. 

Art. 150. Os dados sobre o suporte de TIC prestado durante o plantão servirão para a obtenção de 
indicadores de demanda de suporte técnico de TIC que embasem decisão quanto à contratação de 
serviço com utilização de mão de obra terceirizada para atuar fora do horário regular de expediente. 
(Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

Parágrafo único. O registro das demandas de suporte de TIC referenciadas no art. 146 de modo a 
produzir indicadores para subsidiar eventual contratação de serviços, ficará a cargo da equipe técnica 
responsável pelo atendimento. 

 

 

Capítulo III 
Do Tribunal do Júri  

 

Seção I 
Das Orientações para as Unidades Judiciárias Demandantes 

 

Art. 151. As providências administrativas para a realização de sessões do Tribunal do Júri deverão ser 
solicitadas pelas varas federais criminais pelo SIGA-DOC, por meio de memorando eletrônico ou 
formulário padronizado, caso disponível, dirigido à SG, com antecedência mínima de 60 dias, contendo: 

I - data e horário de início da sessão e a previsão de término; 

II - solicitação de serviço de filmagem, enquanto não houver equipamento de gravação de audiências 
no auditório do Foro Desembargadora Federal Marilena Franco; 

III - número de participantes, incluindo testemunhas, jurados, réus, advogados, membros do MP, juiz 
e servidores; 

IV - lista nominal dos participantes com necessidade de alimentação; 

a) caso não seja possível incluir a lista nominal no memorando/formulário no prazo indicado, poderá 
ser encaminhada, preferencialmente, por memorando eletrônico, diretamente para a Seção de 
Serviços Operacionais VZ (SEOVZ), até 30 dias antes da realização da sessão, para fins de 
fornecimento de refeições; 
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b) as refeições para o almoço somente poderão ser fornecidas, a expensas da seccional, para 
jurados, testemunhas e réus, não sendo permitido o custeio dessas refeições a servidores e 
magistrados, tendo em vista a existência de verba específica para esse fim; 

c) excepcionalmente, caso entenda como pertinente, o juízo criminal deverá incluir no memorando 
eletrônico ou no formulário a necessidade de aquisição de refeições – a expensas da SJRJ – para 
advogados, membros do MP e outros participantes, apresentando justificativa; 

d) caso a sessão se prolongue até a noite e/ou haja pernoite, o fornecimento de jantar e de café da 
manhã será estendido aos servidores designados para participar do Tribunal do Júri; 

e) até as 17h do dia anterior, a SEOVZ deverá ser informada acerca da necessidade ou não de 
fornecimento do almoço do dia seguinte, para que possa fornecer as refeições no horário solicitado. 
Até as 14h, deverá ser informada acerca da necessidade ou não de fornecimento de jantar; 

f) após ser efetuado o pedido das refeições pela SEOVZ, não haverá possibilidade de cancelamento; 

V - relação nominal de jurados e testemunhas (indicando aquelas eventualmente incomunicáveis) com 
necessidade de pernoite. Excepcionalmente, caso entenda como pertinente, o juízo criminal deverá 
indicar eventual necessidade de pernoite de outros participantes, com a respectiva justificativa; 

a) a necessidade de pernoite deverá ser confirmada à SEOVZ até as 18h de cada dia de sessão, 
para disponibilização do apartamento localizado no Foro Desembargadora Federal Marilena Franco. 

b) as varas criminais deverão comunicar aos jurados e às testemunhas a necessidade de trazerem 
itens de higiene pessoal. 

Art. 152. É de responsabilidade da VF providenciar os materiais de escritório necessários para o local 
da sessão. 

Parágrafo único. Preferencialmente, a VF deverá, por meio de agendamento com a SEOVZ, visitar com 
antecedência o auditório do Tribunal de Júri para conhecer a disposição e a infraestrutura padrão, a fim 
de verificar a necessidade de indicar alguma demanda específica (mobiliário, equipamentos em geral, 
incluindo os de informática) para inclusão no memorando eletrônico ou no formulário. 

 

Seção II 
Das Competências e Atribuições das Unidades Administrativas 

 

Subseção I 
Da Competência da Secretaria Geral 

 

Art. 153. À SEOVZ, unidade responsável pelos procedimentos operacionais para a realização das 
sessões do Tribunal do Júri, compete: 

I - proceder à reserva do auditório, conforme os dias de funcionamento da sessão do Tribunal do Júri; 

II - tornar operacional o auditório do Foro Desembargadora Federal Marilena Franco para a realização 
das sessões do Tribunal do Júri, providenciando o funcionamento dos equipamentos de áudio, ar 
condicionado, iluminação e outros necessários, bem como a limpeza e a manutenção; 

III - organizar a execução dos serviços de copeiragem; 

IV - providenciar o pernoite para participantes do Tribunal do Júri; 

a) caso o pernoite ocorra no apartamento localizado no Foro Desembargado Federal Marilena 
Franco, deverão ser fornecidos lençóis, cobertores, fronhas, toalhas, travesseiros, colchonetes e 
camas, entre outros itens; 

V - encaminhar às unidades organizacionais competentes o documento remetido pela vara criminal 
(memorando eletrônico ou formulário), visando dirimir dúvidas relativas à organização das sessões. 

(Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 
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Subseção II 
Da Competência da Divisão Especial de Segurança  

 

Art. 154. À DSEG, unidade responsável pela segurança pessoal e patrimonial, durante as Sessões do 
Tribunal do Júri, compete: 

I - indicar os agentes de segurança e vigilantes necessários, de acordo com o número de 
participantes informados pela vara criminal; 

II - permanecer à disposição do juízo durante a sessão do Tribunal do Júri; 

III - acompanhar jurados, testemunhas e oficiais de justiça avaliadores federais durante o pernoite, 
organizando e controlando a acomodação nos quartos; 

IV - acompanhar, com os oficiais de justiça avaliadores federais, os jurados e as testemunhas 
incomunicáveis aos locais de pernoite; 

V - contatar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com antecedência à data de 
realização do Tribunal do Júri, a fim de garantir atendimento aos participantes em casos de 
emergência que ocorram fora dos períodos de expediente regular da SJRJ; 

VI - solicitar apoio de órgãos públicos de segurança do estado e do município, visando aumentar a 
segurança das áreas adjacentes às instalações da SJRJ (na capital e nas subseções judiciárias); 

VII - operacionalizar e controlar o transporte dos servidores que atuarem no Tribunal do Júri até o 
Foro da Av. Rio Branco, quando a necessidade ocorrer entre 19h30 e 22h. 

 

Subseção III 
Da Competência da Subsecretaria de Administração 

(Revogada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

 

Art. 155. (Revogado pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002)  

 

Subseção IV 
Da Competência da Subsecretaria de Gestão de Serviços 

 

Art. 156. À SGS, unidade responsável pelos procedimentos operacionais para a realização das 
sessões do Tribunal do Júri, compete: 

I - providenciar a aquisição das refeições, zelando pela qualidade do atendimento. 

 

Subseção V 
Da Competência da Subsecretaria de Contratações e Material 

 

Art. 157. À SCM, unidade à qual cabe providenciar o material necessário à realização do Tribunal do 
Júri, compete: 

I - fornecer materiais permanentes e de consumo. 
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Subseção VI 
Da Competência da Subsecretaria de Gestão de Pessoas 

 

Art. 158. À SGP, unidade à qual cabem as providências quanto a atendimento médico durante a 
realização do Tribunal do Júri, compete: 

I - prestar atendimento médico aos participantes do Tribunal do Júri durante o horário regular de 
expediente; 

II - solicitar atendimento médico pelo SAMU, durante o horário regular de expediente, para casos que 
não puderem ser atendidos com os recursos disponíveis no serviço de saúde do Foro 
Desembargadora Federal Marilena Franco. 

 

Subseção VII 
Da Competência da Secretaria de Tecnologia da Informação 

(Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

 

Art. 159. À STI/TRF2, unidade responsável pelo suporte quanto a pessoal e equipamentos de 
informática para a realização do Tribunal do Júri, compete: (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

I - indicar os técnicos de informática responsáveis pelo plantão durante a realização da sessão do 
Tribunal do Júri; 

II - fornecer e instalar os equipamentos necessários, conforme solicitação da vara criminal, verificando 
previamente as condições de funcionamento. 

 

Subseção VIII 
Da Competência do Núcleo de Comunicação Social 

 

Art. 160. Ao NCOS, unidade que atua na interação com a imprensa quando da realização do Tribunal 
do Júri, compete: 

I - providenciar suporte relacionado à assessoria de imprensa; 

II - realizar levantamento de dados nas varas criminais da seccional (capital e subseções judiciárias) 
sobre previsão de realização de sessões do Tribunal do Júri para o ano subsequente; 

III - iniciar processo de aquisição de serviços de filmagem com base nos resultados da pesquisa 
previamente realizada, conforme inciso anterior;  

IV - disponibilizar serviço de filmagem durante a sessão do Tribunal do Júri, enquanto não houver 
equipamento de gravação de audiências no auditório do Foro Desembargadora Federal Marilena 
Franco e/ou nas subseções; 

a) caso haja equipamento de gravação de audiências no auditório do Foro Desembargadora Federal 
Marilena Franco ou no local da realização da sessão nas subseções, a gravação ficará a cargo dos 
servidores da vara criminal treinados para operá-lo. 
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Seção III 
Dos Procedimentos Relacionados às Subseções Judiciárias 

 

Art. 161. Nas subseções judiciárias, compete à diretoria, mediante atuação executiva da unidade 
administrativa de apoio, promover e organizar ações para viabilização dos Tribunais do Júri, 
demandando às demais áreas da Administração as questões de competência específica. 

Art. 162. Havendo contrato de serviço de filmagem das sessões de Tribunal do Júri, cabe às 
subseções judiciárias a fiscalização da execução do contrato. 

Art. 163. Esses procedimentos aplicam-se às sessões de Tribunal do Júri realizadas na capital – 
ainda que promovidas por VFs localizadas nas subseções judiciárias – e subsidiariamente às sessões 
realizadas nas subseções, no que for pertinente. 

Art. 164. As regras e os procedimentos previstos para as sessões do Tribunal do Júri também 
poderão ser aplicadas, no que couber, nas audiências criminais de grande porte (grande número de 
réus, testemunhas etc.) realizadas tanto na capital quanto nas subseções judiciárias. 

Art. 165. Caso haja necessidade de pernoite, os agentes de segurança indicados conforme inciso I do 
art. 154 terão as despesas com alimentação e hospedagem custeadas por diárias. Caso não haja 
pernoite, o jantar será custeado pela seccional, nos termos da alínea “b”, IV, art. 151. 

 

 

Capítulo IV 
Dos Cálculos Judiciais 

 

Art. 166. Os cálculos e esclarecimentos para instrução de processos serão realizados pela SCA por 
meio eletrônico. Os atos praticados eletronicamente serão assinados digitalmente. 

Parágrafo único. Excetuam-se de serem realizados por meio eletrônico aqueles cálculos relativos a 
processos que tramitam em meio físico. 

Art. 167. Conforme a especialização, as tarefas de cálculo são distribuídas aos servidores. 

Art. 168. É vedada a retirada ou consulta aos autos do processo enquanto os mesmos estiverem na SCA. 

Art. 169. As unidades de cálculo judicial das subseções judiciárias são subordinadas tecnicamente à SCA. 

Art. 170. Eventualmente a SCA prestará auxílio em mutirões da SJRJ para elaboração de cálculos 
judiciais, desde que as demandas sejam feitas à DIRFO que analisará a pertinência quanto à sua atuação. 

 

Seção I 
Da Atuação do Juiz Federal Supervisor do Cálculo Judicial 

 

Art. 171. Cabe especificamente ao Juiz Federal Supervisor do Cálculo Judicial: 

I - avaliar e propor alterações nos prazos de elaboração dos cálculos judiciais; 

II - manter entendimentos e propor a celebração de convênios e acordos com instituições externas, 
visando maior celeridade e qualidade nos cálculos judiciais; 

III - acompanhar as deliberações de âmbito nacional no que diz respeito a cálculos judiciais; 

IV - interagir com os juízos federais e diretores de subseções em assuntos pertinentes à matéria de 
cálculo; 

V - solicitar a colaboração de unidades da SJRJ para a adequada implementação de ações e a 
realização de projetos; 
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VI - estabelecer regras visando a padronização da elaboração dos cálculos judiciais na SJRJ; 

VII - orientar a SCA na gestão da Central de Cálculos da SJRJ. 

 

Seção II 
Dos Prazos para Elaboração de Cálculos pela Subsecretaria de Cálculo Judicial 

 

Art. 172. Os prazos para elaboração de cálculos pela SCA no cumprimento de despachos judiciais 
são fixados em ato específico da DIRFO. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00005)  

 

Subseção I 
Das Descrições e da Tabela de Prazos 

(Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00005) 

 

Art. 173. As matérias para cálculo são definidas conforme descrições abaixo e os prazos fixados 
constam desta Tabela. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00005)  

I - CÍVEL - 28,86 % - percentual de reajustamento devido pela União Federal aos servidores públicos 
federais civis ou militares, incorporado aos vencimentos a partir de julho de 1998 e janeiro de 2001, 
respectivamente, sendo devido desde janeiro de 1993. Os cálculos elaborados pela SCA apuram os 
valores atrasados devidos aos servidores durante o período exequendo, com o desconto dos valores 
já pagos administrativamente. 

II - CÍVEL (OUTRAS) - envolvem as demais matérias, tais como: 

a) Sistema Financeiro de Habitação (SFH); 

b) empréstimos bancários; 

c) desapropriação; 

d) repetições de indébito de todas as naturezas; 

e) matéria tributária – IR, PIS, COFINS, contribuição previdenciária; 

f) cobrança de cotas condominiais devidas pela União Federal; 

g) indenizações por danos morais; 

h) revisão de valor de pensões estatutárias de servidores públicos federais; 

i) percentual de 11,98% devido aos servidores do Poder Judiciário; 

j) incorporação de anuênios aos vencimentos de servidores públicos federais. 

III - CRIMINAL – atualização de valores determinados pelo juízo, objeto do crime, ou cálculo da multa 
penal a que foi condenado o acusado. 

IV - EXECUÇÃO FISCAL – processos oriundos das varas especializadas, que envolvem valores da 
dívida ativa a serem apurados ou atualizados. 

V - EXPURGOS DE FGTS – cálculos dos valores devidos, decorrentes da aplicação de expurgos 
inflacionários ao saldo da conta de FGTS dos autores, conforme reconhecido pela sentença 
transitada em julgado. 

VI - JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS/PREVIDÊNCIA – processos oriundos dos JEFs, que 
envolvem a matéria previdenciária. 

VII - JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS/CÍVEL – processos oriundos dos JEFs, que envolvem 
diversas matérias cíveis. 

VIII - JUROS PROGRESSIVOS – cálculos de juros progressivos, em contas de FGTS abrangidas 
pela legislação que concedeu tal direito. 
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IX - PRECATÓRIOS/ RPVs – cálculos para Precatórios e RPVs que envolvam a última fase do 
cálculo de ações ordinárias e dos juizados, englobando rateio de valores de modo geral, Precatórios 
e RPVs complementares, honorários/custas, valor total da execução, verificação de cálculos 
homologados, multas, perícias em valores depositados. 

X - PREVIDÊNCIA – processos oriundos das varas especializadas, envolvendo benefícios 
previdenciários. 

XI - RECURSAIS (JEFs) – processos oriundos dos JEFs, que tiveram recursos contra a decisão 
proferida. Chegam à SCA para que os cálculos elaborados fundamentem a decisão do recurso. 

 

Seção III 
Da Realização de Cálculos Judiciais pelas Unidades Judiciárias 

 

Art. 174. Em razão de sua simplicidade, os cálculos judiciais podem ser realizados nas VFs ou nos 
JEFs, conforme disposto em ato próprio da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª Região. 

 

Seção IV 
Da Central de Cálculo Judicial 

 

Art. 175. A SCA é a gestora da Central de Cálculo Judicial (CCJ), sendo responsável por controlar o 
seu funcionamento.  

§ 1º As unidades de cálculo judicial que se encontrem ociosas ou com baixo acervo deverão elaborar 
os cálculos de processos eletrônicos distribuídos a outras unidades, de acordo com critérios fixados. 

§ 2º As unidades de cálculo judicial das subseções, subordinadas técnica e gerencialmente à SCA, 
deverão manter tal subsecretaria atualizada sobre o funcionamento da CCJ, por meio do envio de 
mapas estatísticos que demonstrem as atividades desenvolvidas.  

Art. 176. As unidades de cálculo judicial das subseções controlarão a remessa e o retorno dos 
processos relativos à CCJ, de acordo com os critérios regulamentados pela SCA, que devem atender 
aos seguintes parâmetros:  

I - obediência à escala de “coeficiente de demanda”, consistente na proporção entre o número de 
processos remetidos à unidade de cálculo judicial e o número de servidores em atividade na unidade; 

II - transparência e ampla divulgação às unidades de cálculo da motivação de cada distribuição da Central; 

III - fixação de um quantitativo máximo de processos a serem remetidos para elaboração pela CCJ. 

 

Subseção I 
Dos Critérios e Procedimentos para Funcionamento da Central de Cálculo Judicial 

 

Art. 177. A Diretoria da SCA, apoiada pelas coordenadorias da sede, deverá:  

I - divulgar, mensalmente, na página da SCA, na intranet, o posicionamento das unidades de cálculo 
das subseções judiciárias, contendo o coeficiente de demanda de cada uma delas, em ordem 
decrescente de valor.  

§ 1º O coeficiente de demanda levará em conta o número de processos (físicos e eletrônicos) 
remetidos à unidade de cálculo judicial e o número de servidores em atividade. 

§ 2º Para aferição do coeficiente de demanda, o gerente do apoio de cada subseção deverá informar 
à Seção de Apoio da SCA (SASCA), impreterivelmente, no 1º dia útil de cada mês, pelo endereço 
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eletrônico apoiosca@jfrj.jus.br, a quantidade total de dias de efetivo exercício dos servidores no mês 
anterior, nesse sentido somente considerando as ausências regulamentares, como férias, licenças e 
demais casos previstos na legislação de Recursos Humanos. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00009) 

II - aplicar os critérios estabelecidos no art. 178, definindo as unidades que, em cada período, serão 
auxiliadas (remeterão processos) ou que prestarão auxílio (receberão processos). 

§ 1º A Central trabalhará apenas com processos eletrônicos. 

§ 2º As seções de cálculo da sede não farão parte das atividades da CCJ Judicial, em razão das 
peculiaridades de suas atividades ordinárias, inclusive de orientação técnica às subseções em 
matéria de cálculo judicial. 

III - repassar à SASCA as informações quanto às áreas que enviarão/receberão processos e os 
quantitativos, com vista à realização dos procedimentos constantes do art. 181. 

Art. 178. Para a definição das unidades integrantes da Central que enviarão e que receberão 
processos eletrônicos para cálculo considerar-se-á: 

I - exclusão: serão excluídas da atribuição de prestar auxílio, no mês, as unidades com os 20% 
maiores coeficientes de produtividade, tendo-se em conta a quantidade total de dias de efetivo 
exercício dos servidores da área e o número de processos calculados na média, ambos dos últimos 4 
meses, se não excluída de prestar auxílio por outro motivo; 

II - as unidades com os 20% maiores acervos em cada período, proporcionalmente ao número de 
servidores, não receberão processos eletrônicos para cálculos, se não estiverem sob outra hipótese 
excludente de prestação de auxílio. 

Parágrafo único. Serão desconsideradas do ranking mensal para receber auxílio as unidades de 
contadoria das subseções judiciárias que não apresentarem, no seu acervo total, quantidade de 
processos igual ou superior ao número de dias úteis do respectivo mês. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-

2015/00019) 

Art. 179. A determinação da quantidade de processos a serem remetidos pelas unidades considerará: 

I - 1 processo/dia útil/servidor da área que prestará auxílio; 

II - o limite de 50% do acervo existente em cada área remetente. 

Art. 180. Não farão parte dos cálculos elaborados pela Central de Cálculo Judicial as seguintes matérias: 

I - Juros Progressivos; 

II - SFH; 

III - Teto Constitucional (EC nº 20 e nº 41); 

IV - Tributária; 

V - Financiamentos Bancários; 

VI - Desapropriação. 

Art. 181. A SASCA divulgará na página da SCA, na intranet, as unidades integrantes da Central que 
deverão enviar/receber processos eletrônicos para elaboração dos cálculos. 

§ 1º Paralelamente à divulgação na página da SCA, as unidades serão informadas sobre a 
obrigatoriedade da remessa de processos ou de proceder aos cálculos por memorando da Diretoria 
da SCA, encaminhado pelo SIGA-DOC ao gerente da área responsável pelo serviço. 

§ 2º Do memorando para as unidades que remeterão processos também deverá constar a indicação 
das unidades destinatárias e os respectivos quantitativos. 

§ 3º A SASCA deverá realizar os procedimentos mencionados neste artigo até o 6º dia útil do mês 
corrente. 
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Art. 182. Assim que informadas por expediente, as unidades que enviarão processos eletrônicos 
deverão fazê-lo no máximo até o dia seguinte do recebimento das informações, diretamente para a 
área recebedora. 

Parágrafo único. Preferencialmente, deverão ser remetidos os processos mais antigos. 

Art. 183. As unidades que receberem processos eletrônicos pela Central deverão elaborar os cálculos 
e devolver os processos ao juízo de origem impreterivelmente até o último dia útil do mês. Os 
processos deverão ser enviados tão logo forem calculados. 

 

Subseção II 
Do Mecanismo de Auxílio Extraordinário 

 

Art. 184. Nas unidades de contadoria de subseção judiciária em que for identificado tempo de atraso 
superior a 30 dias aos prazos estipulados na Consolidação de Normas da Corregedoria, poderá ser 
determinado auxílio extraordinário da CCJ. 

§ 1º A Central funcionará com 100% de sua força de trabalho em auxílio à área, pelo prazo de até três 
meses, que, a critério da Direção do Foro, poderá ser prorrogado uma vez por período igual ou inferior. 

§ 2º O acionamento do mecanismo de auxílio extraordinário depende do reconhecimento, pelo Juiz 
Federal Supervisor do Cálculo Judicial, de circunstâncias administrativas pontuais, de ordem humana 
ou material, causadoras do atraso nos serviços da Contadoria de subseção. 

§ 3º Durante o prazo de auxílio extraordinário da CCJ, a Direção do Foro adotará as medidas 
necessárias para identificar e resolver os motivos que ensejaram o aumento do prazo de espera para 
cálculo na Contadoria de subseção auxiliada. 

§ 4º A Contadoria que obtiver o auxílio extraordinário da CCJ não poderá, no período de um ano, 
receber novo auxílio extraordinário, contado a partir do seu término. 

Art. 185. Para possibilitar o controle estatístico e qualitativo de elaboração de cálculos, as 
Contadorias das subseções adotarão os seguintes procedimentos: 

I - As Contadorias das subseções padronizarão o seu “cadastro de atividades internas”, no sistema 
Apolo, inserindo os códigos de atividade e descrições, constantes de Quadro. 

II - Ao receber os processos físicos o contador registrará no Apolo o recebimento da guia de remessa 
correspondente, que servirá de data-base para controle do prazo de permanência dos processos na 
Contadoria. Na ausência de registro, a verificação do prazo tomará por base a data de expedição da 
guia de remessa pela VF ou pelo JEF. 

III - Ao receber os processos físicos e eletrônicos o contador registrará no Apolo as classificações dos 
processos recebidos, para tanto incluindo no sistema a movimentação “111 - LOCALIZAÇÃO 
INTERNA” e lançando no campo “Atividade” a classificação do tipo de cálculo a ser realizado, 
conforme códigos da “Tabela de Atividades”. 

IV - Os cálculos, pareceres e informações elaborados pela Contadoria, em processos físicos e 
eletrônicos, deverão ser registrados no Apolo por meio do movimento “16 - CERTIDÃO”, que deverá 
ser assinado eletronicamente e ao qual será anexada a peça correspondente ao cálculo, parecer e/ou 
informação. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

V - Ao restituir o processo a VF ou ao JEF, por meio do movimento “13 - REMESSA INTERNA”, o 
Contador deverá registrar no Apolo o motivo da devolução, entre os constantes de Quadro. 
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Subseção III 
Disposições Gerais 

 

Art. 186. São divulgadas na página da SCA as atividades da CCJ que forem consideradas relevantes, 
a fim de que seja assegurada a transparência dos serviços. 

Art. 187. Anualmente ou a qualquer tempo em caso de necessidade, o funcionamento e os resultados 
da CCJ deverão ser reavaliados com vista ao aperfeiçoamento dos serviços. 

Art. 188. As tabelas necessárias à consolidação dos dados e geração de estatísticas das contadorias das 
subseções, bem como a criação dos complementos do movimento no Apolo aos quais se refere o inciso V 
do art. 185 serão providenciadas pelo Núcleo de Suporte aos Sistemas Processuais das Seccionais 
(NPROC/STI/TRF2), sob orientação da SCA quanto aos dados e resultados a serem expostos. 

Art. 189. Os processos recebidos pelas Contadorias a partir da data de início da vigência desta 
Consolidação de Normas deverão obedecer aos procedimentos previstos no art. 185. 

Art. 190. No prazo de um mês a contar da data de início da vigência desta Consolidação de Normas, 
os processos já localizados nas Contadorias deverão ter os registros a que se refere o inciso III do 
art. 185. 

 



Seção Judiciária do Rio de Janeiro – Consolidação de Normas da Diretoria do Foro (Compilado) 49 

 

TÍTULO IV 
DO PRIMEIRO ATENDIMENTO PERANTE OS JUIZADOS ESPECIA IS FEDERAIS 

 

 
Capítulo I 

Da Atermação 

 

Art. 191. A atividade de primeiro atendimento aos jurisdicionados dos JEFs e a redução a termo dos 
pedidos será realizada, preferencialmente, pelos servidores e estagiários lotados nas unidades 
administrativas responsáveis pelo serviço. 

§ 1º Inexistindo na estrutura administrativa unidade ou função de responsabilidade relativa ao 
primeiro atendimento, a redução de pedidos a termo será realizada nas secretarias dos JEFs. 

§ 2º Nos casos previstos no § 1º, a petição inicial resultante da redução a termo da pretensão autoral 
será entregue ao próprio autor, a quem caberá providenciar a instrução e a distribuição. 

Art. 192. O primeiro atendimento compreende tão somente a identificação do pedido postulado pelo 
jurisdicionado e sua redução a termo em petição inicial. O acompanhamento da tramitação da ação, a 
orientação da parte acerca desta, bem como o peticionamento ao juízo para demandar providências 
ou prestar informações no curso da ação não são relativos ao primeiro atendimento; inserem-se na 
assistência judiciária. 

§ 1º A petição inicial resultante do primeiro atendimento poderá ser assinada apenas pela parte ou 
seu representante legal. 

§ 2º É vedada à unidade administrativa responsável pelo primeiro atendimento a prestação de 
assistência judiciária aos jurisdicionados. 

Art. 193. Sendo necessários à instrução dos feitos ajuizados perante os JEFs usuários do sistema de 
autos virtuais documentos originais que, por estarem em mídias ou suportes diferentes do papel, ou 
por outro motivo justificável, não possam ser apresentados em cópia para fins de digitalização, no 
caso da impossibilidade de fornecimento de cópias pelo jurisdicionado, as unidades responsáveis 
pelo primeiro atendimento e atermação e pelo protocolo de petições iniciais, devem: 

I - orientar os autores, representantes ou advogados a peticionarem ao juízo que for designado por 
distribuição requerendo fundamentadamente o acautelamento dos referidos documentos; 

II - certificar quanto aos documentos originais apresentados e não recebidos, a fim de subsidiar 
adequadamente a avaliação do feito por parte dos juízos quanto à inexistência de documento 
essencial à propositura da ação. 

Art. 194. A atermação de pedido perante os JEFs deverá ser atendida no mesmo dia, não podendo o 
tempo de espera ultrapassar uma hora.  

Parágrafo único. Quando o caso trazido para atermação for mais complexo, a unidade responsável 
pelo atendimento poderá agendar data posterior para o retorno do jurisdicionado, em período não 
superior a 15 dias. 

Art. 195. É vedado à unidade administrativa de primeiro atendimento: 

a) reduzir a termo os pedidos que não se dirijam aos JEFs; 

b) encaminhar jurisdicionados a advogados, estes ainda que inscritos para atuação na localidade 
como voluntários ou dativos. Em relação aos advogados voluntários, excetuam-se os que atuam na 
unidade de primeiro atendimento por convocação do Diretor do Foro ou de Juiz Federal Diretor de 
Subseção Judiciária. 
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Art. 196. Caso a estrutura local destinada ao primeiro atendimento seja insuficiente quanto aos 
recursos necessários para a redução a termo, é facultado ao Juiz Federal Diretor de Subseção 
Judiciária: (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00004) 
a) a celebração de acordos de cooperação com instituições de ensino regularmente estabelecidas 
que ministrem o curso de Bacharelado em Direito, com vista à atuação de estudantes no primeiro 
atendimento, com encaminhamento prévio de minuta à DIRFO para apreciação das áreas técnicas da 
Administração. As atividades realizadas pelos estudantes deverão ser supervisionadas por 
advogados orientadores regularmente inscritos na OAB; (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00004) 

b) a convocação de advogados voluntários inscritos para atuação na localidade por meio do sistema 
Assistência Judiciária Gratuita (AJG). Os advogados poderão exercer as atividades no primeiro 
atendimento por período determinado e não superior a dois anos. 

Parágrafo único. A atuação de advogados voluntários prevista na alínea “b” restringe-se à atividade 
de primeiro atendimento conforme disposto no art. 192. 

Art.197. Cabe especificamente ao Juiz Federal Supervisor do Atendimento dos Juizados:  

I - aprovar modelos padronizados (e eventuais alterações) de petições iniciais. 

 

 

Capítulo II 
Disposição Geral  

 

Art. 198. As disposições dos arts. 191, 193 e 196 têm caráter sugestivo em relação às subseções 
judiciárias e vigorarão enquanto não editadas normas específicas pela Coordenadoria dos Juizados 
Especiais Federais - TRF 2ª Região e pela Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª Região. 

 
 

Capítulo III 
Da Atuação do Serviço Social  

 

Art. 199. As disposições a seguir tratam dos critérios e procedimentos para funcionamento do Serviço 
Social na Seção de Atendimento Processual dos Juizados (SAPJE), da estrutura da SAJ. 

 

Seção I 
Da Competência do Serviço Social 

 

Art. 200. Compete ao Serviço Social na SAPJE: 

I - implementar as ações de intervenção do Serviço Social na SAPJE; 

II - realizar vistorias e perícias técnicas sobre a matéria do Serviço Social; 

III - prestar orientação social aos usuários, identificar recursos e encaminhar providências que 
reduzam ou previnam a ocorrência de riscos ou vulnerabilidades sociais; 

IV - fixar a duração do atendimento ao usuário, o número de atendimentos e os instrumentos de 
intervenção, de acordo com a avaliação técnica da situação apresentada e da disponibilidade de 
profissionais no quadro técnico da SAPJE; 

V - emitir relatório social com sugestões das providências que podem ser adotadas em âmbito 
institucional. 
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Seção II 
Dos Usuários do Serviço Social 

 

Art. 201. São usuários do Serviço Social os jurisdicionados dos JEFs ou seus representantes, quando 
a demanda trazida tenha relação estreita com o objeto de intervenção do Serviço Social. 

 

Seção III 
Da Prestação de Assistência 

 

Art. 202. O atendimento pelo Serviço Social será realizado de segunda a sexta-feira, de acordo com o 
horário de atendimento ao público, observadas as limitações de pessoal técnico especializado. 

Art. 203. São formas de atendimento: 

I - atendimento ao público em matéria de Serviço Social, quando a demanda não possuir caráter jurídico; 

II - orientação a magistrados e servidores sobre os recursos disponíveis na Rede de Proteção Social; 

III - acompanhamento de jurisdicionados em casos de mal súbito, com o objetivo de identificar e 
localizar familiares, bem como encaminhar providências para atendimento especializado, de acordo 
com a estrutura da SJRJ e do Serviço Único de Saúde (SUS); 

IV - avaliação e elaboração de documentos, nos casos em que a demanda jurídica tenha forte 
embasamento social, com o objetivo de subsidiar as petições iniciais elaboradas na SAPJE. 

Art. 204. O atendimento e as formas de atuação referidas nos arts. 202 e 203 poderão ser realizados 
mediante procura do jurisdicionado ou de seu representante, por encaminhamento pela SAPJE ou 
por profissionais de outras instituições. 

Parágrafo único. Caso o atendimento não possa ser imediato, o usuário receberá protocolo com data 
agendada e o horário. 

Art. 205. Nos casos em que a demanda for identificada como externa à Justiça Federal, o Serviço 
Social, após ciência à supervisão da SAPJE, providenciará encaminhamento formal para que o 
jurisdicionado tenha seu pleito avaliado por via administrativa nas instituições públicas. 

Parágrafo único. O encaminhamento a instituições externas é exclusivo para usuários dos JEFs. 

 

Seção IV 
Disposições Gerais 

 

Art. 206. É de responsabilidade do Serviço Social na SAPJE a manutenção de arquivo com relatórios 
e demais documentos emitidos. As informações colhidas e registradas terão caráter sigiloso, podendo 
ser manuseadas apenas pela respectiva equipe. 

Parágrafo único. O Serviço Social também deverá fazer registro dos documentos elaborados no 
Plantão Social. 

Art. 207. Casos referentes ao atendimento do Serviço Social não mencionados e que mereçam 
apreciação gerencial serão encaminhados ao supervisor da SAPJE, que avaliará a necessidade de 
submetê-los ao Juiz Supervisor do Atendimento dos JEFs. 
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TÍTULO V 
DA DISTRIBUIÇÃO, INFORMAÇÕES PROCESSUAIS E EMISSÃO DE CERTIDÕES 

 

 

Capítulo I 
Do Juiz Distribuidor  

 

Art. 208. A atividade de distribuição compete ao Diretor do Foro. 

§ 1º A atividade de apreciação individual dos processos nos quais cabe manifestação do Juiz 
Distribuidor é delegada aos juízes titulares ou no exercício da titularidade das VFs e dos JEFs dos 
Fóruns localizados na sede da seccional, conforme escala estabelecida pela DIRFO. Na ausência ou 
no impedimento legal, a apreciação caberá aos substitutos. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-

2015/00003) 

§ 2º A periodicidade do revezamento na escala é de dois meses. 

Art. 209. O exercício da função de Juiz Distribuidor nas subseções judiciárias compete ao Juiz 
Federal Diretor da Subseção. 

Parágrafo único. Os Juízes Federais Diretores das Subseções poderão, a seu critério, delegar, 
mediante ato próprio, a atividade de apreciação individual dos processos nos quais cabe 
manifestação do Juiz Distribuidor aos juízes da localidade, mediante escala a ser estabelecida com a 
periodicidade de dois meses. 

Art. 210. Cabe ao Juiz Federal Diretor do Foro editar atos normativos relativos à atividade de 
distribuição processual. 

§ 1º Os atos referidos no caput vinculam as subseções judiciárias. 

§ 2º Ressalva-se a possibilidade de regulamentação acerca das atividades de distribuição pelos Juízes 
Federais Diretores das Subseções no caso de questões decorrentes de particularidades das localidades. 

Art. 211. Os atos do Juiz Distribuidor e as informações das unidades de distribuição que os subsidiem 
serão emitidos pelo sistema informatizado processual. 

§ 1º Os despachos do Juiz Distribuidor devem ser registrados no mesmo dia em que proferidos. 

§ 2º Nos casos em que, excepcionalmente, em virtude da indisponibilidade do sistema, os atos forem 
praticados por outros meios, deverão ser registrados, pela unidade de distribuição, no sistema 
informatizado, tão logo esteja disponível. 

 

 

Capítulo II 
Da Distribuição, Redistribuição, Anotação e Retific ação de Ações Judiciais  

 

Seção I 
Da Distribuição Ordinária 

 

Art. 212. As ações ajuizadas devem ser distribuídas imediatamente após o registro.  

Parágrafo único. Quando houver necessidade de processamento de grande fluxo de documentos 
ajuizados, de modo que a capacidade da unidade de distribuição fique comprometida, o registro 
poderá ocorrer nos cinco dias de expediente forense subsequentes, observando-se a ordem 
cronológica de protocolização, as prioridades legais e os pedidos de medidas de urgência. 
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Art. 213. Quando do ajuizamento de ações com mais de 50 partes em qualquer um dos polos 
(autores ou réus), o processo deve ser trabalhado de forma contínua, até que seja concluída a 
autuação, na proporção mínima de 50 partes para cada dia de expediente forense, em função da 
estrutura da unidade. 

Parágrafo único. Incumbe à unidade responsável pela distribuição verificar a possibilidade de 
fornecimento de cadastro das partes em meio magnético para importação direta no sistema 
informatizado. Nesse caso, cabe ao autor a responsabilidade quanto à correspondência dos dados 
fornecidos em relação aos que constam dos autos, nos termos de petição padronizada para esse fim. 

Art. 214. É obrigatório o preenchimento dos campos CPF e CNPJ quando do cadastramento no 
sistema informatizado de quaisquer ações ajuizadas. 

Parágrafo único. Nos mandados de segurança deverá ser registrada a autoridade coatora com o 
CNPJ da pessoa jurídica que representa. 

Art. 215. Deverão ser utilizados por parte das unidades responsáveis pela distribuição processual os 
códigos de CPF 000.000.001/91 e CNPJ 99.999.999/0001-91, nos seguintes casos: 

I - parte autora estrangeira impedida de se cadastrar na Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

II - executado não inscrito na Secretaria da Receita Federal do Brasil em processos antigos 
submetidos a cadastramento; 

III - procedimentos criminais, quando não for possível a identificação do número de inscrição do indiciado 
ou réu nos cadastros de pessoas físicas ou jurídicas da Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

IV - cadastramento de cartas precatórias, rogatórias e de ordem; 

V - cadastramento de ações não originadas na Justiça Federal da 2ª Região, quando ausente a 
indicação do número de inscrição das partes nos cadastros de pessoas físicas ou jurídicas da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, não sendo possível obtê-lo; 

VI - execuções fiscais propostas pela Fazenda Nacional, quando, excepcionalmente, esta não dispuser de 
informações quanto ao número de inscrição do executado nos cadastros de pessoas físicas ou jurídicas 
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme declaração expressa do procurador; 

VII - cadastramento de massas falidas, espólios ou outros casos em que a parte autora se fizer 
representada, devendo ser registrados no sistema eletrônico, separadamente, o autor e seu 
representante, vedada a junção dos nomes respectivos; 

VIII - parte incapaz, desde que devidamente representada. 

Art. 216. As ações encaminhadas para anotação ou retificação devem ser devolvidas aos juízos, no 
mesmo dia, com os despachos cumpridos, obedecendo à ordem cronológica do recebimento.  

Parágrafo único. A devolução poderá ocorrer nos cinco dias subsequentes de expediente forense, no 
caso de estar sendo observada a exceção prevista no parágrafo único do art. 212. 

Art. 217. Quando do encaminhamento pelos juízos de ações com mais de 50 partes (autores ou réus) 
para anotação ou retificação, deverá ser adotado procedimento idêntico ao que consta do art. 213. 

Art. 218. Os processos recebidos dos juízos para anotação ou retificação, sem a informação necessária 
relativa ao CPF ou CNPJ de alguma das partes, deverão ser devolvidos no mesmo dia, com certidão 
acerca do verificado, exceto nos casos de utilização de códigos genéricos previstos no art. 215. 

Art. 219. Em caráter geral, a distribuição das ações ajuizadas em meio físico somente ocorrerá após a 
realização dos procedimentos necessários à constituição dos respectivos autos eletrônicos. 

Art. 220. Os procedimentos para constituição dos autos eletrônicos deverão ser realizados pela 
unidade de distribuição, de forma a possibilitar a remessa aos juízos designados até o dia útil 
seguinte ao do ajuizamento. 
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Parágrafo único. O envio dos autos eletrônicos aos juízos é precedido de conferência, digitalização, 
classificação, cadastramento, distribuição e geração de peças. 

Art. 221. As ações que devido ao volume de documentos constantes da inicial ou por suas 
características não puderem ser submetidas aos procedimentos necessários à formação dos autos 
eletrônicos, conforme art. 219, deverão ter digitalizada apenas a petição inicial, a qual deverá ser 
distribuída ao juízo para apreciação quanto à oportunidade de formação de autos físicos suplementares. 

 

Seção II 
Da Distribuição de Ações em Caráter de Urgência 

 

Art. 222. São consideradas urgentes as ações nas quais houver requerimento de decisão em sede 
liminar ou de antecipação de tutela, versando sobre as seguintes questões: 

I - autorização de internação nos casos em que houver alegação de risco à vida do paciente ou 
agravamento irreversível de seu estado de saúde; 

II - autorização de fornecimento de medicamentos cuja falta possa gerar risco à vida do paciente ou 
agravamento irreversível de seu estado de saúde; 

III - autorização de realização de procedimento médico de urgência cuja falta possa gerar risco à vida 
do paciente ou agravamento irreversível de seu estado de saúde; 

IV - leilões, praças e certames que venham a se realizar em menos de 72 horas. 

§ 1º Em quaisquer outros casos de solicitação de antecipação de tutela a parte autora deverá 
formular as razões que justifiquem a urgência mediante petição a ser protocolada na secretaria do 
juízo previsto na escala de Juízes Distribuidores do respectivo foro. Essas orientações são aplicáveis, 
também, aos foros das subseções. Compete ao respectivo Juiz Distribuidor analisar, em sede 
administrativa, o cabimento da prioridade na distribuição da ação. 

§ 2º Uma vez deferida a distribuição da ação com prioridade, compete à parte autora encaminhar à 
unidade de distribuição a petição inicial acompanhada da petição relativa à distribuição urgente com o 
protocolo da secretaria e a decisão do Juiz Distribuidor. 

Art. 223. Compete à unidade de distribuição verificar o protocolo da secretaria do juízo distribuidor e a 
assinatura do Juiz Distribuidor no despacho que defere a urgência na distribuição. 

Art. 224. A inicial na qual for deferida a distribuição urgente deverá ser digitalizada e distribuída 
imediatamente após a entrega pela parte autora, com prioridade em relação à digitalização e 
distribuição de qualquer outra ação. 

§ 1º Para fins de operacionalização do constante no caput, eventuais procedimentos em curso de 
digitalização e distribuição de qualquer outra ação deverão ser concluídos antes do início dos 
relativos à distribuição urgente. 

§ 2º Compete igualmente à unidade de distribuição digitalizar a petição referente à distribuição 
urgente e a decisão do Juiz Distribuidor que a autorizou, juntando-as aos autos eletrônicos do 
processo formado. 

§ 3º Os originais em papel da petição e da decisão de que trata o § 2º deverão ser arquivados pela 
unidade de distribuição em pasta própria, organizada em ordem cronológica. 

§ 4º O envio dos autos eletrônicos distribuídos, cujas imagens já estejam disponibilizadas pela 
equipe de digitalização, deverá ser realizado até o final do expediente do mesmo dia em que se 
deu a distribuição. 
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Seção III 
Da Distribuição por Dependência 

 

Art. 225. Nos casos de distribuição por dependência devem ser observados os seguintes prazos:  

I - sendo a distribuição solicitada na petição inicial, nos termos da Consolidação de Normas da 
Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª Região, os autos devem ser conclusos, no mesmo 
dia, ao Juiz Distribuidor;  

II - nos processos encaminhados pelos juízos, os autos devem ser conclusos, em até 5 dias, ao Juiz 
Distribuidor. 

Parágrafo único. Após o despacho do Juiz Distribuidor, as ações ajuizadas devem ser distribuídas ou 
devolvidas ao juízo, preferencialmente no mesmo dia ou nos 5 dias subsequentes de expediente 
forense, no caso de estar sendo observada a exceção prevista no parágrafo único do art. 212. 

 

 
Capítulo III 

Das Informações Processuais e Certidões de Distribu ição 

 

Seção I 
Das Informações Processuais 

 

Art. 226. Os pedidos de informação à Direção do Foro, ao Juiz Distribuidor, à Direção da SAJ ou sem 
destinatário específico a respeito da distribuição de feitos ou da expedição de certidões de 
distribuição deverão ser encaminhadas à Seção de Informações Processuais (SEIPR). 

§ 1º Os ofícios endereçados aos juízos deverão ser a eles encaminhados. 

§ 2º Caberá à SEIPR responder ao solicitante ou encaminhar os pedidos ao juízo em até três dias de 
expediente forense.  

Art. 227. Os ofícios encaminhados à SEIPR que contenham solicitação de informações ou de cópias 
de peças de processos que tramitem sob segredo de justiça serão reencaminhados aos juízos, aos 
quais compete responder ao órgão solicitante. 

Art. 228. Os requerimentos formulados por particulares para a obtenção de certidões relativas à 
figuração no polo ativo ou à atuação como advogado ou assemelhado em ações da competência 
desta seccional deverão ser dirigidos à SEIPR. 

Art. 229. Compete à SEIPR expedir, de ordem da DIRFO, com base no resultado de pesquisas, 
ofícios em resposta às consultas formuladas pelos órgãos públicos e as certidões requeridas por 
estes ou por particulares. 

§ 1º Não sendo possível a obtenção das informações solicitadas mediante os recursos de pesquisa 
disponíveis, compete à SEIPR oficiar ao solicitante informando tal fato. 

§ 2º Sendo verificado que o processo sobre o qual foi solicitada informação ainda se encontra em 
tramitação, compete à SEIPR oficiar ao juízo responsável informando acerca da solicitação recebida, 
anexando cópia do ofício emitido em resposta. 

Art. 230. Dos ofícios encaminhando certidões expedidas em resposta a solicitações provenientes de 
órgãos públicos deverá sempre constar menção expressa à possibilidade da obtenção das referidas 
certidões por meio do portal eletrônico desta seccional. 
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Seção II 
Da Emissão de Certidões de Distribuição 

 
Art. 231. A emissão de certidões de distribuição será requerida exclusivamente pela internet, por meio 
do preenchimento do formulário disponível no portal da SJRJ na internet, ressalvadas as exceções 
previstas no art. 241. 
Parágrafo único. O atendimento para a solicitação e a emissão de certidões para os requerentes que 
não disponham de acesso à internet será prestado nas diversas unidades de distribuição da seccional 
(capital e subseções judiciárias). 
Art. 232. A SEIPR gerenciará as rotinas para o processamento e a liberação de certidões. Deverá, 
ainda, informar ao órgão competente sempre que constatada qualquer irregularidade na execução 
das rotinas eletrônicas automáticas de emissão de certidões de distribuição. 
Art. 233. A emissão de certidões será gratuita e feita com base nas informações (nome e CPF/CNPJ) 
fornecidas pelo requerente, ficando este responsável pelos dados registrados no momento do 
requerimento eletrônico da certidão, inclusive os incorretos. 
Parágrafo único. Emitida a certidão de distribuição caberá, tanto ao requerente quanto ao 
destinatário, a responsabilidade pela conferência do nome e do CPF/CNPJ certificados. 
Art. 234. Todas as certidões serão emitidas em papel comum e serão válidas por 90 dias. Nesse 
prazo, poderão ter a autenticidade verificada por meio de formulário próprio de consulta, disponível no 
portal eletrônico desta seccional. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00003) 
Art. 235. As certidões de distribuição, quando não fornecidas imediatamente por necessidade de 
análise complementar, serão processadas e disponibilizadas para emissão pela internet, em até três 
dias de expediente forense. 
Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput não se aplica às certidões não passíveis de 
requisição pela internet, conforme artigo 246, as quais deverão ser expedidas no prazo legal. 
Art. 236. As certidões relativas à figuração no polo ativo ou ao patrocínio de causa em ações na 
competência territorial da SJRJ serão expedidas pelo responsável pelas pesquisas processuais em 
até três dias de expediente forense ou, em situações excepcionais, no prazo legal. 
Art. 237. Quando o processamento preliminar automático apontar uma certidão negativa (nada 
consta), esta será exibida na tela e poderá ser impressa de imediato. 
Art. 238. No caso de requerimentos de certidão para os quais o processamento apontar a 
necessidade de análise de prováveis, o requerente será consultado sobre o interesse de fazer 
solicitação nesse sentido. 
§ 1º Optando por solicitar o processamento da certidão pela análise de prováveis, o requerente 
receberá um número relativo ao pedido. Esse número será utilizado posteriormente para impressão 
da certidão pela internet. 
§ 2º As certidões requeridas dessa forma deverão ser expedidas no prazo de até três dias úteis. 
§ 3º Após o prazo previsto no § 2º, o requerente poderá imprimir a certidão via internet, pelo uso de 
formulário específico disponível no portal da SJRJ na internet, mediante a informação do CPF ou 
CNPJ e do número do pedido. 
§ 4º A análise de prováveis poderá ter como resultado uma certidão positiva ou negativa. 
Art. 239. A análise de prováveis abrangerá os processos em tramitação (não baixados) em que 
conste o pesquisado do polo passivo da ação, obedecendo-se aos seguintes critérios: 
I - nome e CPF idênticos da parte e do pesquisado (no caso de pessoa física);  
II - CPF idêntico da parte e do pesquisado, ainda que o nome seja diferente; 
III - CNPJ (pessoa jurídica) idêntico da parte e do pesquisado, consideradas as filiais, lojas, galpões 
de depósito e demais unidades vinculadas à matriz da empresa, independente do nome registrado no 
processo (razão social, nome fantasia, antigas denominações); 
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IV - nomes semelhantes da parte e do pesquisado, considerando-se o exame por fonetização do 
nome, quando não houver indicação de CPF/CNPJ no sistema eletrônico de acompanhamento 
processual da SJRJ. 
Art. 240. Toda análise de prováveis terá por base os dados informados pelo requerente (nome e 
CPF/CNPJ) em confronto com as informações constantes nos registros de distribuição do sistema 
eletrônico de acompanhamento processual da SJRJ, devendo ser utilizados tão somente os critérios 
estabelecidos no art. 239. 
Art. 241. Não será requerida pela internet, excepcionalmente, a emissão das certidões relativas a: 
I - entes públicos ou entidades bancárias; (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00003) 
II - pessoas físicas ou jurídicas que, excepcionalmente, não constem dos cadastros do Ministério da 
Fazenda (CPF/CNPJ); 
III - qualquer outra pessoa física ou jurídica, cuja análise de prováveis venha a relacionar grande 
quantidade de processos, inviabilizando o serviço de emissão das demais certidões requeridas. 
Art. 242. As certidões a que se refere o art. 241 deverão ser solicitadas por requerimento específico, 
fundamentado, à Supervisão da SEIPR, que analisará a viabilidade de atendimento. 
§ 1º Resultando da análise parecer negativo quanto à emissão da certidão, o requerimento será 
encaminhado à consideração da Direção da SAJ, ouvida, previamente, a Coordenadoria de 
Atendimento e Informações Processuais (CAIP). 
§ 2º Na hipótese de parecer positivo da supervisão da SEIPR quanto à viabilidade de emissão da 
certidão, esta dar-se-á pela internet, mediante fornecimento ao requerente do número de protocolo. 

 
Subseção I 

Das Certidões Relativas a Feitos Criminais que Tramitam em Segredo de Justiça 

 
Art. 243. Sempre que a possibilidade da constatação da existência de feitos criminais que tramitam 
em segredo de justiça colocar em risco, a critério do juízo, a efetividade das medidas ou os fins a que 
se destinam, poderá o juízo determinar, em caráter excepcional, que os mesmos não constem de 
certidão de distribuição. 
§ 1º Caberá aos diretores de secretaria das varas criminais ou a servidores por estes designados, 
indicar os processos criminais em segredo de justiça que não deverão constar das certidões de 
distribuição, de acordo com o critério estabelecido no caput, pela marcação da opção “não picha 
certidão” no sistema informatizado de acompanhamento processual. 
§ 2º Constarão das certidões de distribuição todos os feitos criminais em segredo de justiça (número 
de registro e juízo em que tramita) que não foram marcados pelas varas criminais. 

 
Subseção II 

Da Emissão de Certidões do Ajuizamento da Execução 
(Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

 
Art. 243-A. A emissão de certidões comprobatórias do ajuizamento da execução, nos termos da 
legislação em vigor, será requerida exclusivamente pela internet, por meio do preenchimento do 
formulário disponível no portal da SJRJ. 
Art. 243-B. A emissão das certidões de que trata o antigo anterior dar-se-á mediante a informação do 
número de registro atribuído à ação executória e do número de registro do CPF/CNPJ do executado. 
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TÍTULO VI 
DA TRAMITAÇÃO DOS AUTOS NO ÂMBITO DA SECCIONAL 

 

 

Capítulo I 
Do Protocolo das Petições Iniciais  

 

Art. 244. As petições iniciais das classes relacionadas no portal processual serão ajuizadas 
obrigatoriamente pela via eletrônica, por meio de formulário específico disponível no portal desta 
seccional. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 
§ 1º Para a determinação da tempestividade da apresentação da petição, considera-se o momento da 
confirmação do recebimento da petição pelo portal processual mediante a atribuição do número de 
autuação do processo. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 
§ 2º Poderão ser ajuizadas, excepcionalmente, por meio físico: (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 
I - as ações da competência dos JEFs sem patrocínio profissional; (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 
II - as ações que versem sobre casos urgentes, com pedido de remessa extraordinária deferido pelo 
Juiz Distribuidor, nos termos desta Consolidação de Normas; (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 

III - (Revogado pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00019) 
IV - os habeas corpus impetrados em causa própria ou por quem não tem capacidade postulatória; 
(Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 
V - as ações destinadas à apreciação de medidas urgentes em sede de plantão judiciário; (Incluído pela 

Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 

VI - as ações que não puderem ser ajuizadas eletronicamente por problema técnico comprovado por 
Protocolo de Atendimento (PAT), com a avaliação do suporte técnico pelo Serviço de 
Teleatendimento da JFRJ. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 

Art. 245. O autor e seu representante em juízo são responsáveis pela veracidade e correção das 
informações registradas no formulário eletrônico, sem prejuízo da conferência destas por parte da 
unidade de distribuição competente, que deverá realizar, de ofício, as correções cabíveis, observadas 
as normas aplicáveis, bem como completar o que se fizer necessário para a distribuição da ação. 

Art. 246. É responsabilidade do autor e/ou seu representante em juízo fornecer, por meio de do 
formulário a que se refere o art. 244, os arquivos eletrônicos referentes à petição inicial, bem como a 
todo e qualquer documento nela referenciado, observadas as seguintes orientações técnicas, sob 
pena de não se distribuir a ação ajuizada até a necessária regularização: 

I - deverão ser apresentados em arquivo portable document format (PDF), compatível com a versão 
descrita no portal da SJRJ na internet; (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00019) 

II - poderão ser compostos de quantos arquivos forem necessários, respeitado o limite máximo de 4 
MB (Megabytes) por arquivo; (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 

III - deverão ser digitalizados, preferencialmente, com resolução de 200 DPI, sem cores ou elementos 
visuais que interfiram na leitura da peça processual. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00004) 

§ 1º (Revogado pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 

§ 2º (Revogado pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 

Art. 247. O sistema informará ao autor, imediatamente após o ajuizamento eletrônico da ação, 
protocolo de registro do número de autuação do processo, o qual servirá como recibo, e pelo qual 
poderá ser acompanhada a sua tramitação, inclusive quanto à distribuição ao juízo competente. 

Art. 248. O sistema informatizado disponibilizará imediatamente a ação ajuizada eletronicamente no 
balcão de entrada da unidade de distribuição competente segundo as informações prestadas pelo 
autor e/ou seu representante em juízo. Após a unidade realizar a conferência e eventuais ajustes a 
que se refere o art. 245, distribuirá a ação ao juízo competente. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-

2014/00008) 
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§ 1º Verificando-se constar dos registros da ação ajuizada informações incorretas ou incompletas que 
suscitem dúvidas quanto à competência material ou territorial, ou ainda, desconformidade dos 
arquivos eletrônicos que a acompanham com relação aos requisitos previstos no art. 246, deve a 
unidade de distribuição submeter a ação, mediante informação, ao Juiz Distribuidor, a fim de que 
consigne prazo para a regularização por parte do autor ou seu representante legal, sob pena de baixa 
sem distribuição. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 

§ 2º Excetua-se, com relação ao procedimento previsto no parágrafo anterior, a inexistência de cópia 
da Guia de Recolhimento da União (GRU) referente ao recolhimento de custas de ajuizamento, caso 
em que deve a ação ser distribuída normalmente, com certidão relativa ao fato, sem necessidade de 
conclusão ao Juiz Distribuidor. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

Art. 249. O ajuizamento eletrônico de que tratam os artigos anteriores estará disponível, salvo 
dificuldade técnica superveniente, 24 horas por dia, sete dias por semana, não se destinando, no 
entanto, ao ajuizamento de ações, que pela sua urgência, devam ser apreciadas em regime de plantão. 

§ 1º Por regime de plantão entende-se aquele aplicável às medidas de urgência, que pela sua própria 
natureza, demandem apreciação fora do expediente forense regular, sob pena de perecimento de 
direitos ou de frustração dos fins a que se destinam. 

§ 2º As ações destinadas à apreciação em plantão deverão ser ajuizadas na forma física diretamente 
perante o juízo plantonista, conforme escala anual divulgada pela DIRFO. 

§ 3º As ações ajuizadas fora do horário de expediente forense, ou nos dias em que não houver o 
expediente, somente serão processadas pelas unidades de distribuição somente no primeiro dia útil 
subsequente. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 

Art. 249-A. Quanto aos documentos e outros elementos não passíveis de digitalização, na forma do § 
5º, art. 11, da Lei nº 11.419/2006: (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 

I - o peticionário deverá requerer o acautelamento dos documentos físicos ao juízo ao qual couber o 
processo por distribuição e apresentá-los no prazo de 10 dias contados da data de ajuizamento da 
ação; (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 

II - o juízo deverá proceder de acordo com as alíneas “a” a “d”, inciso II, art. 20 da Resolução nº 
TRF2-RSP-2014/00011. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 

Art. 250. As petições iniciais ajuizadas na forma física, nos termos dos incisos I a VI do art. 244 serão 
entregues, mediante recibo, em chancela mecânica, aposto nas cópias, devendo ser apresentadas: 

(Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 

I - em papel branco, formato A4 e gramatura de 75g/m2, digitadas por meio eletrônico ou mecânico 
em tinta escura; 

II - sem grampos para fixação das páginas e documentos; 
III - sem hachuras ou marcações com caneta destacadora. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 

Parágrafo único. Na hipótese de utilização de modelos padronizados com lacunas a completar, o 
preenchimento manuscrito deverá ser feito em letra de forma e preferencialmente com tinta preta. 

Art. 251. Será observado o seguinte quanto aos documentos que acompanham a propositura da 
demanda: 

I - somente cópias reprográficas em papel branco, formato A4 e gramatura de 75g/m2; 

II - sem grampos para fixação das páginas e documentos; 

III - sem hachuras ou marcações com caneta destacadora. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 

§ 1º Constatada a imprestabilidade da versão digital de documento ou sendo notório que a cópia em 
papel não proporcionará mínima qualidade de digitalização, caso este em que sequer será convertido 
ao suporte eletrônico, será o interessado deverá apresentar o documento diretamente ao juízo ao 
qual for distribuída a ação, que decidirá sobre o necessário para a regularização. 
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§ 2º O interessado deverá requerer ao juiz do processo o acautelamento de documentos e outros 
meios de prova não passíveis de digitalização, na forma do § 5º, do artigo 11, da Lei nº 11.419/2006. 

§ 3º Os documentos em original e outros meios de prova recebidos inadvertidamente no ato da 
distribuição serão encaminhados ao juízo do processo para acautelamento.  

Art. 252. É vedado às unidades de protocolo o recebimento de documentos em CD, DVD, pendrive ou 
qualquer outro tipo de mídia eletrônica. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008)  

Art. 253. Quando houver impossibilidade técnica de digitalização dos documentos de instrução da 
ação ajuizada, a unidade de distribuição digitalizará apenas a petição inicial, encaminhando o 
processo ao juízo designado por distribuição, com informação sobre a dificuldade verificada, para 
decisão acerca da oportunidade da formação de autos suplementares. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-

PGD-2014/00008) 

Parágrafo único. Quando a impossibilidade de que trata o caput for verificada pelo autor, este 
peticionará ao juízo ao qual a ação couber por distribuição, justificando o ocorrido e requerendo a 
formação de autos suplementares físicos. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 

Art. 254. As disposições dos arts. 250 a 253 não se aplicam às petições iniciais das ações que, 
excepcionalmente, venham a tramitar mediante autos físicos, que deverão atender aos seguintes 
requisitos: (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 

I - confeccionadas preferencialmente em papel branco, formato A4 e gramatura de 75g/m2; (Incluído 

pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 

II - margem superior com espaço para despacho; (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 

III - margem esquerda de aproximadamente 3 cm. Caso a margem seja menor, o documento deverá 
estar colado ou grampeado em folha formato A4; (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 

IV - presas com bailarinas ou grampeadas; (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 

V - datadas e assinadas. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 

Art. 255. O tempo de espera para ajuizar pessoalmente a ação perante os JEFs ou as VFs não 
poderá ultrapassar 20 minutos. 

Art. 256. Somente serão processadas pelas unidades de distribuição as petições iniciais 
encaminhadas por fac-símile ou por correio eletrônico nos casos previstos nos incisos III e IV do art. 
244. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 

§ 1º As petições de que trata o caput serão recebidas nos prazos previstos na Lei nº 9.800/1999. 
§ 2º Ao receberem por fac-símile ou correio eletrônico petições iniciais referentes a outros casos 
diversos dos previstos no caput, as unidades de distribuição deverão responder informando quanto à 
nulidade do protocolo, nos termos desta Consolidação de Normas. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-

PGD-2014/00008) 
§ 3º O protocolo da via original da petição inicial encaminhada por fac-símile ou correio eletrônico 
deverá ser realizado diretamente no juízo ao qual couber a ação por distribuição, devendo também o 
referido juízo ser nomeado como destinatário no caso de remessa do original por via postal. (Incluído 

pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 
§ 4º Nos casos a que se refere o parágrafo anterior é ônus do autor verificar, por meio da ferramenta 
de consulta disponível no portal eletrônico desta seccional, a qual juízo a ação foi distribuída. (Incluído 

pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 

 

Capítulo II 
Do Protocolo das Petições Intercorrentes 

 

Art. 257. (Revogado pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 
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Seção I 
Do Recebimento de Petições Intercorrentes 

 

Subseção I 
Do Recebimento de Petições Intercorrentes Referentes a Autos Eletrônicos 

 

Art. 258. A entrega das petições intercorrentes vinculadas aos processos eletrônicos cujas classes 
estejam relacionadas no portal processual será feita obrigatoriamente pelo sistema de peticionamento 
eletrônico, disponível no portal da SJRJ. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00019) 

§ 1º A petição intercorrente remetida por meio eletrônico deverá estar em arquivo PDF, na versão 
indicada no portal da SJRJ, na internet. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00019) 
§ 2º Poderão ser entregues excepcionalmente por meio físico: (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-

2014/00008) 
I - as petições vinculadas a processos da competência dos JEFs sem patrocínio profissional; (Incluído 

pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 

II - as petições que não puderem ser protocolizadas eletronicamente por problema técnico 
comprovado por PAT, com a avaliação do suporte técnico pelo Serviço de Teleatendimento da SJRJ; 
(Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00019) 

III - as petições apresentadas pelo réu (executado) não representado por advogado, que comuniquem 
parcelamento/pagamento ou peçam o desbloqueio de valores de partes; (Incluído pela Portaria nº JFRJ-

PGD-2015/00019) 

IV - as petições apresentadas por unidade administrativa de órgão público ou privado sem intermédio 
da AGU ou advogado, para prestar informações referentes a mandados de segurança, intimações e 
outros. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00019) 
§ 3º As petições tratadas no parágrafo anterior deverão ser apresentadas na unidade de protocolo: 
(Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 
I - em papel branco, formato A4 e gramatura de 75g/m2; (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 
II - sem grampos para fixação das páginas e dos documentos; (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-

2014/00008) 
III - em cópias reprográficas, não sendo admitidos originais, caso haja documentos que as 
acompanhem. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 
§ 4º Caso haja documentos e outros meios de prova não passíveis de digitalização, relativamente às 
petições tratadas no § 2º, o interessado deverá requerer ao juiz do processo o acautelamento, na 
forma do § 5º, art. 11, da Lei nº 11.419/2006. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 
Art. 258-A. É vedado o recebimento por fac-símile ou correio eletrônico de petição intercorrente 
destinada a processo eletrônico. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 

Art. 259. (Revogado pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 
Art. 260. (Revogado pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 

 
 

Subseção II 
Do Recebimento de Petições Intercorrentes Referentes a Autos Físicos 

 

Art. 261. As petições destinadas a processos que tramitam em autos físicos devem observar os 
requisitos constantes dos incisos I a V do art. 254. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 
Art. 262. As unidades de protocolo responsáveis pelo recebimento de petições (capital e subseções 
judiciárias) não receberão: 

I - petições referentes a processos em segredo de justiça; 

II - petições requerendo a expedição de certidões cartorárias relativas ao processo; 
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III - petições intercorrentes destinadas às VFs criminais, salvo por meio de Protocolo Integrado; 

IV - petições intercorrentes destinadas ao TRF2, salvo nas subseções judiciárias, por meio de 
Protocolo Integrado. 

V - petições intercorrentes destinadas aos processos eletrônicos das classes relacionadas no portal 
processual; (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 

VI - petições intercorrentes destinadas aos processos eletrônicos, salvo no caso previsto no § 2º do 
artigo 258. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 

§ 1º Os documentos relativos aos incisos I, II e III deverão ser protocolizados diretamente nas 
secretarias dos juízos. 

§ 2º Os originais de apólices da Dívida Pública Federal, Cartas de Fiança, Seguros Fiança e outros 
documentos de valor devem ser entregues diretamente no juízo no qual tramita o processo. 

§ 3º (Revogado pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 

§ 4º Para viabilizar o cumprimento do disposto neste artigo, as unidades responsáveis pelo 
recebimento de petições não receberão envelopes lacrados. 

Art. 263. As unidades responsáveis pelo recebimento de petições não as receberão por meio de fac-
símile, de correio eletrônico ou enviadas pelos Correios. 

§ 1º As petições intercorrentes encaminhadas por fac-símile deverão ser transmitidas diretamente às 
secretarias dos juízos, cabendo a estes a sua protocolização. 

§ 2º As petições intercorrentes encaminhadas por correio eletrônico deverão ser enviadas 
diretamente para os endereços eletrônicos institucionais dos juízos, disponíveis no portal da SJRJ na 
internet, opção Institucional, cabendo às secretarias providenciar a impressão e o protocolo. 

§ 3º As petições intercorrentes encaminhadas por fac-símile ou correio eletrônico serão recebidas nos 
prazos previstos na Lei nº 9.800/1999. 

§ 4º O envio pelos Correios da via original da petição intercorrente encaminhada por fac-símile ou 
correio eletrônico deverá ter como destinatário o juízo competente. 

§ 5º As petições intercorrentes encaminhadas via Correios e não dirigidas diretamente aos juízos 
competentes serão a esses repassadas para serem protocolizadas. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-

2014/00008) 

Subseção III 
Do Protocolo Integrado 

 

Art. 264. O procedimento de Protocolo Integrado objetiva descentralizar o recebimento de petições 
intercorrentes vinculadas a processos físicos. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 

Art. 265. Nas unidades organizacionais responsáveis pelo recebimento de petições na capital, o 
Protocolo Integrado receberá somente petições intercorrentes destinadas aos juízos das subseções 
judiciárias e as oriundas do Foro Regional de Campo Grande, desde que vinculadas a processos 
físicos. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 

§ 1º Nas unidades de protocolo da capital não serão aceitas petições destinadas ao TRF2. (Incluído pela 

Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 

§ 2º A unidade responsável pelo recebimento de petições localizada no Foro da Av. Venezuela não 
receberá petições destinadas a juízos do Foro da Av. Rio Branco e vice-versa. (Incluído pela Portaria nº 

JFRJ-PGD-2014/00008) 

Art. 266. Nas subseções judiciárias, o Protocolo Integrado receberá somente petições intercorrentes 
vinculadas a processos físicos e destinadas a juízos pertencentes a outra subseção judiciária, aos 
juízos situados nos foros da capital, às TRs e ao TRF2. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00008) 

(Vide Resolução nº TRF2-RSP-2014/00011) 

Art. 267. Quando, por qualquer motivo, o sistema processual estiver inoperante, as petições intercorrentes 
deverão, preferencialmente, ser entregues nos juízos, salvo as destinadas ao Protocolo Integrado. 
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Seção II 
Da Eliminação de Documentos que Deram Origem aos Autos Eletrônicos 

 

Art. 268. A eliminação de documentos que deram origem aos autos eletrônicos será realizada no 
prazo de 45 dias após a protocolização na SJRJ. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

§ 1º A unidade administrativa na qual os documentos tenham sido digitalizados será responsável pelo 
descarte, automaticamente após o decurso do prazo estabelecido no caput, prescindindo da 
publicação de Edital de Eliminação de Documentos. 

§ 2º A unidade referida no § 1º deverá guardar tais documentos físicos até a eliminação. Em hipótese 
alguma deverão ser remetidos ao Setor de Arquivamento (SETAQ). (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00010) 

 

Seção III 
Disposições Gerais 

 

Art. 269. Recomenda-se às partes e aos seus advogados a clara identificação das petições, 
viabilizando o cumprimento do disposto neste Capítulo e a otimização do processamento. 

Art. 270. As unidades responsáveis pelas atividades inerentes ao recebimento de petições não 
receberão autos de processos, salvo quando as VFs e os JEFs aos quais estes se destinam se 
encontrarem em inspeção. 

§ 1º O recebimento de autos previsto no caput deste artigo se restringe aos autos de processos em 
tramitação na sede em que estejam sendo entregues/devolvidos. 

§ 2º Os autos de processos que tramitam em VFs criminais da capital, mesmo que estas estejam em 
inspeção, não serão recebidos pelas unidades responsáveis pelo recebimento de petições. 

 

 

Capítulo III 
Da Distribuição  

 

Art. 271. As petições iniciais serão autuadas, distribuídas e encaminhadas eletronicamente ao juízo 
sorteado pela unidade responsável. 

Parágrafo único. No caso de ações que ainda devam tramitar na forma física o encaminhamento ao 
juízo designado deverá se dar mediante guia de remessa. 

 

 

Capítulo IV 
Da Tramitação de Autos Físicos em Juízos Eletrônico s  

e de Autos Eletrônicos em Juízos Não Eletrônicos 

 

Art. 272. Os autos físicos de processos recebidos em razão de declínio de competência deverão ser 
previamente encaminhados ao juízo eletrônico sorteado para manifestação. 

§ 1º Uma vez firmada a competência do juízo eletrônico, os autos, a critério do juízo, poderão ser 
encaminhados para digitalização, observado o impedimento da movimentação no sistema 
informatizado após o 5º ato praticado sem digitalização. 

§ 2º É vedada a devolução ao juízo processante dos autos físicos dos processos judiciais 
digitalizados. 
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Art. 273. Os autos digitais que, por qualquer razão, precisarem ser remetidos a outro juízo ou 
instância que não disponha de sistema compatível, poderão ser encaminhados pelo sistema de 
malote digital.  

Parágrafo único. Na impossibilidade de encaminhamento na forma do caput, deverá ser 
providenciada pelo juízo eletrônico a impressão em papel, certificando a autenticidade e 
encaminhando ao juízo competente. 
 

 
Capítulo V 

Das Cartas Processuais 

 
Seção I 

Do Recebimento das Cartas Processuais 

 

Art. 274. O recebimento das cartas processuais (precatórias, rogatórias e de ordem) provenientes de 
juízos externos, por parte da SJRJ dar-se-á pelo sistema malote digital. 

§ 1º O envio de cartas deprecadas por juízos da SJRJ para cumprimento na própria deve ser feito 
pelo sistema Apolo. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00003) 

§ 2º O cadastramento de usuários da SJRJ no malote digital será executado pela Coordenadoria de 
Processamento de Documentos (CPRO), pelo SIGA-Serviços. O mesmo se aplica aos casos de 
descadastramento e concessão de autorização de acesso a usuários. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-

PGD-2015/00003) 

Art. 275. (Revogado pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00003) 
Art. 276. (Revogado pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00003) 

Art. 277. Às cartas processuais relativas a atos de comunicação processual aplica-se o procedimento 
previsto nos termos da Consolidação de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 2ª 
Região, não cabendo, quanto a elas, autuação como processo e distribuição a um dos juízos 
competentes, salvo nos casos de sigilo. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00003) 
§ 1º O registro do resultado das diligências efetuadas e a baixa dos expedientes serão realizados 
pela unidade de controle de mandados na qual os referidos atos foram cumpridos. (Redação dada pela 

Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00003) 

§ 2º Às demais cartas processuais, inclusive às sigilosas e aquelas decorrentes de atos de 
cooperação internacional, aplica-se o procedimento regular de autuação, registro e distribuição. 
(Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00003) 

§ 3º Caso necessário, as unidades de Controle de Mandados deverão providenciar a digitalização das 
peças não constantes no sistema processual, para o efetivo cumprimento do § 2º (Incluído pela Portaria nº 

JFRJ-PGD-2015/00003) 

§ 4º A SEIPR providenciará a devolução dos expedientes cumpridos aos juízos deprecantes por meio 
do sistema malote digital, selecionando o tipo de documento “Informações Processuais”. (Incluído pela 

Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00003) 

§ 5º Caso o juízo deprecante não esteja cadastrado no sistema, a devolução do expediente deverá 
ser por via postal, em carta registrada. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00003) 

Art. 278. As cartas processuais deverão ser autuadas eletronicamente, com exceção daquelas cuja 
competência e matéria ainda não tenham sido abarcadas pelo processo eletrônico. (Redação dada pela 

Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00003) 

Art. 279. (Revogado pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00003) 

Art. 280. (Revogado pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00003) 

Art. 281. (Revogado pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00003) 
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Seção II 
Dos Expedientes Relativos a Cartas Processuais Recebidos pelos Oficiais de Justiça 

(Revogada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00001) 

 

Art. 281. (Revogado pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00001) 

 

 

Capítulo VI 
Do Credenciamento para Atuação nos Processos Eletrô nicos 

(Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00019) 

 

Art. 282. A atuação nos processos eletrônicos será realizada mediante habilitação e terá validade em 
todos os órgãos jurisdicionais da 2ª Região independentemente de competência específica. (Redação 

dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00019) 

Art. 282-A. Na habilitação para atuação no processo eletrônico é necessário o preenchimento de 
cadastro disponível no portal eletrônico da SJRJ, na internet. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00019) 

§ 1º Caso o cadastramento seja feito com o certificado digital emitido conforme normas da ICP Brasil, 
o credenciamento será automático. 

§ 2º Se o cadastramento for feito sem o certificado, a validação será presencial. No ato do 
comparecimento a uma das unidades de protocolo judicial, deverá o interessado ou mandatário 
apresentar documento original de identidade e CPF. Quando mandatário, deverá também apresentar 
procuração por instrumento público, com poderes específicos para a prática do ato.  

I - Na validação presencial do cadastro, o procurador-chefe deverá apresentar original e cópia da 
identidade funcional, requerimento de credenciamento e cópia do Diário Oficial com nomeação para o 
cargo. Após o procedimento, receberá senha master para cadastrar os demais procuradores.  

II - O estagiário de advocacia deverá apresentar o respectivo requerimento de credenciamento, 
disponível no portal eletrônico da SJRJ, preenchido e assinado por ele e pelo advogado responsável, 
além de cópia da carteira da OAB do advogado.  

III - Em relação aos advogados, deverá ser apresentado o documento de identidade emitido pela OAB. 

Art. 283. A habilitação para atuação no processo eletrônico é destinada aos seguintes públicos: 
(Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00019) 

I - advogados; (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00019) 

II - estagiários de advocacia; (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00019) 

III - procuradores, defensores públicos, membros do MP; (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00019) 

IV - peritos, tradutores, intérpretes, leiloeiros e corretores; (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00019) 

V - jurisdicionados e seus representantes, conforme art. 10 da Lei nº 10.259/2001; (Incluído pela Portaria 

nº JFRJ-PGD-2015/00019) 
VI - servidores públicos, titulares de funções comissionadas ou autoridades representantes de órgãos 
públicos cuja atuação se faça necessária em virtude de determinação judicial. (Incluído pela Portaria nº 

JFRJ-PGD-2015/00019) 
Art. 284. (Revogado pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00003) 

Art. 285. (Revogado pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00019) 

Art. 286. O cancelamento da habilitação para atuação nos processos eletrônicos será realizado mediante 
solicitação presencial em uma unidade de protocolo judicial, apresentando-se documento original de 
identidade e CPF ou por e-mail para tscpro@jfrj.jus.br, informando nome completo, identidade, CPF e 
anexando cópia dos documentos em arquivo PDF. O cancelamento possui caráter irretratável e não veda 
a realização de novo procedimento de credenciamento. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00019) 



Seção Judiciária do Rio de Janeiro – Consolidação de Normas da Diretoria do Foro (Compilado) 66 

 

§ 1º O cancelamento do credenciamento de procuradores, defensores públicos e membros do MP 
será realizado mediante opção disponível no portal eletrônico da SJRJ, utilizando-se a senha master 
que foi conferida ao usuário. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00019) 

§ 2º Caberá ao advogado responsável pela atuação do estagiário solicitar imediato cancelamento do 
cadastramento deste a partir do momento que não houver mais relação profissional entre ambos, a fim de 
prevenir responsabilidade pela atuação indevida nos processos. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00019) 

Arts. 287 a 289. (Revogados pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00019) 

Art. 290. Compete às unidades organizacionais responsáveis pelo protocolo judicial: (Redação dada pela 

Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00019) 

I - conferir o documento de identificação apresentado com as informações constantes no cadastro; 
(Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00019) 

II - providenciar a habilitação dos cadastrados no sistema informatizado. (Redação dada pela Portaria nº 

JFRJ-PGD-2015/00019) 

III - (Revogado pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00019) 

Arts. 291 a 294. (Revogados pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00019) 

 

 
Capítulo VII 

Das Citações e Intimações  

 
Seção I 

Da Expedição de Mandados e Anexos 

 

Art. 295. Nas ações processuais cíveis, de execuções fiscais, previdenciários e de JEF, as citações e 
intimações serão efetuadas por meio eletrônico para os órgãos e pessoas cadastradas, ressalvadas 
as medidas urgentes, que conflitem com o disposto na Lei nº 11.419/2006, bem como eventual 
impossibilidade técnica. 

§ 1º Nos casos de destinatários pessoas jurídicas que não apresentem cadastro para fins de 
comunicação eletrônica, serão expedidos mandados de citação e intimação com a indicação do 
endereço eletrônico da JFRJ, para fins de cadastramento para visualização das peças do processo. 

§ 2º Nos casos de destinatários pessoas físicas, os mandados conterão o dispositivo do provimento 
judicial e, quando se tratar de citação, serão acompanhados da petição inicial, sem prejuízo da indicação 
do endereço eletrônico da JFRJ, para fins de cadastramento para visualização das peças do processo. 

Art. 296. Os mandados de citação em execução fiscal conterão a indicação do número da certidão de 
dívida ativa, a natureza e o valor da dívida, bem como o endereço eletrônico da JFRJ, para fins de 
visualização de peças do processo. 

Art. 297. Os ofícios e mandados de notificação em mandado de segurança e habeas data serão 
encaminhados à autoridade coatora não cadastrada acompanhados de mídia eletrônica ou das peças 
físicas remetidas às seções de controle de mandados pelo órgão judicial. Nos casos de 
encaminhamento para outra subseção ou entre sede e subseção, a impressão das peças ou sua 
cópia em mídia será realizada pela seção. 

Art. 298. Os mandados criminais de citação conterão cópia da denúncia e do provimento judicial, 
sendo facultada, à exceção de réus presos, a utilização de link para acesso às peças referidas, caso 
em que a capitulação deverá constar do mandado. 
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Seção II 
Das Citações e Intimações de Órgãos Públicos 

 

Art. 299. As citações e intimações de entidades públicas credenciadas na forma do Capítulo VI serão 
ultimadas de forma eletrônica, salvo impedimento técnico. 

Art. 300. O sistema informatizado gerará boletim de citação ou intimação, disponível para acesso 
pelas entidades credenciadas. 

Art. 301. O acesso identificado aos processos do boletim concretiza a citação ou a intimação da entidade. 

Art. 302. A citação de órgão público não credenciado será diligenciada por oficial de justiça avaliador 
federal. 

 

Seção III 
Das Intimações de Partes e Advogados 

 

Art. 303. Em demanda promovida diretamente pela parte interessada, sem advogado, esta será 
intimada, preferencialmente, por via postal, mediante Aviso de Recebimento em Mão Própria (ARMP), 
telefônica ou por outro meio célere previsto em lei. 

Art. 304. As guias de encaminhamento e os formulários exigidos pelos Correios, de acordo com a 
remessa, deverão ser gerados pelo sistema informatizado. 

 

Seção IV 
Do Cumprimento de Mandados 

 

Art. 305. Os mandados serão encaminhados por via do sistema informatizado à respectiva unidade 
de controle de mandados, certificando-se o fato nos autos de origem. 

Art. 306. As unidades de controle de mandados ficam dispensadas de certificar manualmente a 
autenticidade de cópias impressas de mandados produzidos originalmente em suporte digital, nos 
quais constem o nome do servidor ou juiz que assinou digitalmente o expediente, o número do 
documento e o endereço eletrônico do portal oficial da SJRJ, local de informações onde a 
autenticidade poderá ser confirmada. 

Art. 307. O oficial de justiça avaliador federal deverá certificar o cumprimento da diligência mediante 
assinatura digital na certidão. Os mandados com diligências que deram origem à elaboração ou ao 
recolhimento de peças, sendo certificados no sistema, serão entregues na unidade de digitalização 
ou, facultativamente, digitalizados pelo próprio oficial de justiça avaliador federal. 

 

 

Capítulo VIII 
Da Consulta Processual e do Acesso aos Autos 

 

Art. 308. As peças dos autos e as informações processuais poderão ser consultadas em terminais 
disponíveis ao público nos foros da SJRJ e pela internet, mediante prévio cadastro. 

Art. 309. Não será deferido o pedido de documentos físicos já digitalizados e integrados aos autos digitais. 
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Capítulo IX 
Da Assistência Judiciária  

 

Art. 310. A assistência judiciária será realizada preferencialmente pela Defensoria Pública da União. 

§ 1º A inexistência na localidade de órgão da Defensoria Pública da União ou com estrutura 
insuficiente para a prestação da assistência judiciária faculta ao juízo ao qual couber a ação por 
distribuição nomear para atuação na causa advogado inscrito no cadastro de profissionais daquela 
localidade: (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00003) 

a) advogado voluntário; 

b) advogado dativo, inexistindo advogado voluntário apto a atuar na causa. 

§ 2º Em casos de assistência judiciária gratuita, o cadastro, a nomeação de profissionais e o 
pagamento de honorários a advogados dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes no âmbito 
da Justiça Federal e da jurisdição federal delegada deverão obedecer a dispositivos previstos em ato 
próprio do CJF. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00003) 

Art. 311. É obrigatório o uso do sistema AJG pelas VFs e pelos JEFs, destinado ao gerenciamento da 
escolha e à nomeação de profissionais prestadores de serviços de assistência judiciária gratuita 
(advogados voluntários e dativos, peritos, tradutores, intérpretes e curadores), bem como nos 
respectivos pagamentos. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00003) 

§ 1º Pode cadastrar-se para atuar na SJRJ o profissional que atenda os requisitos constantes de ato 
próprio do CJF e as regras complementares do sistema AJG. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00010) 

§ 2º O cadastramento deve ser feito pelo sistema AJG, com acesso pelo portal eletrônico desta 
seccional, de acordo com as orientações publicadas. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00010) 

I - É facultado ao profissional incluir mais de um local de atuação. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-

2015/00010) 

II - O cadastramento implica declaração de veracidade, sob as penas da lei, quanto a todas as 
informações prestadas. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00010) 

III - O cadastramento no sistema AJG não assegura ao profissional direito subjetivo à 
nomeação para efetiva atuação. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00010) 

§ 3º A validação do cadastro dar-se-á pelo comparecimento do profissional a um dos juízos da SJRJ para 
identificação presencial, com a entrega da documentação exigida: minicurrículo (todos os profissionais); 
cópia de documento que comprove inscrição no conselho da classe (peritos); cópia de diploma ou 
certificado de conclusão de curso ou outro meio que habilite o profissional ao idioma (intérpretes e 
tradutores); declaração de recolhimento do INSS emitida pelo sistema AJG, caso haja recolhimento por 
outra fonte pagadora, constante em Resolução nº CJF-RES-2014/00305. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-

2015/00010) 

I - Faculta-se ao juízo promover diligências destinadas a esclarecer ou confirmar as informações 
prestadas. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00010) 

§ 4º O pagamento de honorários a advogados dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes dar-
se-á por meio de crédito aprovado em lei orçamentária específica, com subordinação a limites legais 
estimados segundo a expectativa de arrecadação de receitas. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00010) 
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Art. 312. São competentes, em relação ao sistema AJG: 

I - VFs e JEFs - validar o cadastramento de profissionais no sistema, bem como prestar auxílio em 
sua utilização, encaminhando os problemas técnicos à STI/TRF2; (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-

2015/00010) 

II - Diretores de Secretaria - cadastramento dos servidores a eles subordinados, bem como o 
descadastramento em caso de remoção; 

III - (Revogado pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00003) 

IV - STI/TRF2 - cadastrar diretores de secretaria e usuários da administração, unidades, parâmetros 
do sistema e perfis de usuário; (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00010) 

V - (Revogado pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00003) 

VI - (Revogado pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00003) 

 
Seção I 

Disposições Gerais 

 

Art. 313. (Revogado pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00003) 

Art. 314. Os advogados e demais profissionais já designados nas ações judiciais em curso que não 
tenham feito recadastramento por meio do sistema AJG deverão fazê-lo, a fim de possibilitar o 
registro de suas designações no referido sistema, permitindo às VFs e aos JEFs a emissão das 
requisições de pagamento de honorários nos termos do art. 315. 

Art. 315. Os procedimentos de finalização de ressarcimento de honorários periciais pagos 
antecipadamente em causas nos JEFs serão realizados pelos próprios Juizados, de modo 
descentralizado. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00003) 

Parágrafo único. As secretarias dos JEFs e das VFs que atuam como Juizados Adjuntos deverão 
expedir ofício diretamente à CEF, determinando a transferência de valores ao BB “conta única”, nas 
situações previstas em ato próprio do TRF2. 
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TÍTULO VII 
DO FUNCIONAMENTO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANE IRO 

 

 

Capítulo I 
Do Horário de Funcionamento  

 

Art. 316. O horário regular de funcionamento da SJRJ é das 11h às 19h. 

Art. 317. O horário de atendimento ao público externo pelos órgãos judiciais é das 12h às 17h. 

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no caput os advogados, cujo ingresso dar-se-á até as 19h. 
(Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2016/00010) 

Art. 318. A consulta aos terminais eletrônicos instalados nos foros poderá ser feita das 9h às 17h.  

Art. 319. O horário de atendimento nas unidades administrativas é das 11h às 18h, ressalvadas as 
seguintes situações especiais: 

I - Seção de Atendimento Processual dos Juizados (SAPJE/SAJ) – das 12h às 17h; (Redação dada pela 

Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00010) 

II - Seção de Informações Processuais (SEIPR/SAJ) – das 10h às 17h; 

III - Seção de Serviços de Saúde (SESAU/SGP): 

- serviços médicos e de perícias – das 11h às 19h;  

- serviço odontológico – das 9h às 19h; 

IV - Seção de Almoxarifado (SEALM/SCM) – das 9h às 17h; 

V - unidades administrativas responsáveis pelos serviços de protocolo de petições e distribuição 
(SID/SAJ/subseções) – das 12h às 17h. 

VI - unidades administrativas responsáveis pelo protocolo administrativo (SETRB e SETVZ, da 
estrutura da SID) – das 12h às 17h. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00019) 

Art. 320. No período de recesso forense, disposto no art. 62, I, da Lei nº 5.010/66, a SJRJ funcionará 
em regime de plantão, para cumprimento de serviços indispensáveis, no horário das 12h às 16h, 
ininterrupto. 

§ 1º Para compor a escala de plantão, deverão ser convocados servidores em número estritamente 
necessário para a execução das tarefas, cabendo ao titular da unidade a responsabilidade pela 
convocação e pelo controle do horário a ser observado. 

§ 2º Caso haja necessidade de ultrapassar o horário definido, o titular da unidade deverá submeter à 
DIRFO as justificativas com a relação nominal dos servidores indicados. 

§ 3º As horas comprovadamente trabalhadas no período de recesso judiciário serão compensadas ou 
remuneradas de acordo com ato próprio do CJF e decisão do Diretor do Foro. 

§ 4º Nos dias de afastamento de titulares de função comissionada ou cargo em comissão caberá 
indicação de substitutos. Nos dias em que o titular estiver compensando as horas extraordinárias 
trabalhadas, convertidas em banco de horas, também caberá pagamento de substituição. (Redação 

aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

§ 5º As unidades deverão organizar o horário interno de suas equipes e os recursos disponíveis, de 
forma a possibilitar o adequado funcionamento. 

Art. 321. Os Juízes Federais Diretores de Subseção Judiciária, observados os termos desta seção, 
poderão editar atos para normatizar situações peculiares no âmbito das respectivas atribuições. 

Parágrafo único. A remuneração das horas trabalhadas por servidor de subseção dependerá de 
prévia aprovação do Diretor do Foro. 
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Capítulo II 
Do Acesso às Dependências  

 

Art. 322. Aos visitantes não será permitida a entrada trajando roupas transparentes, jeans estilizados 
(rasgados, desfiados ou com cintura excessivamente baixa), calças de moletom e de ginástica, shorts 
ou bermudas, miniblusas, microssaias e chinelos. 

Parágrafo único. O uso de bermudas, calças de moletom ou de ginástica e chinelos pode ser 
autorizado excepcionalmente pelo chefe do serviço em área de acesso ao foro, em virtude de 
limitação física, patologia ou de verificação visual de extrema carência. 

 

Seção I 
Do Controle de Acesso 

 

Art. 323. Na capital e nas subseções judiciárias, nos locais equipados com controle eletrônico de 
acesso, a entrada e a saída de servidores da SJRJ e do TRF2, estagiários, advogados, trabalhadores 
terceirizados, prestadores de serviços e usuários devem ser obrigatoriamente realizadas pelas 
catracas. Excetuam-se os magistrados, membros do MP, réus presos e escoltas. 

Art. 324. O serviço de controle de acesso é de responsabilidade dos agentes de segurança judiciária 
e vigilantes. 

§ 1º Os servidores, estagiários e trabalhadores terceirizados deverão passar pelas catracas com os 
crachás de identificação. Aquele que não estiver de posse do crachá deverá providenciar, na 
recepção, um crachá provisório.  

§ 2º Os advogados poderão utilizar a carteira da OAB para ingressar nas dependências da SJRJ que 
disponham de sistema eletrônico para acesso. 

§ 3º Os prestadores de serviços eventuais e os demais usuários do sistema deverão se identificar e 
receberão crachá provisório. 

§ 4º A saída será liberada com o uso do crachá de identificação e passagem pela catraca, sendo 
recolhidos, nesse momento, os crachás provisórios e os dos usuários. 

Art. 325. O acesso das pessoas portadoras de deficiência dar-se-á pela catraca, após o procedimento 
de identificação. 

§ 1º A entrada e a saída dos cadeirantes dar-se-á por porta especial para esse fim. 

§ 2º A pessoa com deficiência visual está autorizada a entrar acompanhada de seu cão-guia, desde 
que atendidas as regras constantes em lei. 

Art. 326. Os servidores, estagiários, trabalhadores terceirizados e prestadores de serviço deverão, 
quando estiverem no interior de qualquer dependência da SJRJ, manter o crachá em local visível, 
junto ao corpo, de maneira que possibilite sua identificação. 

Art. 327. Na impossibilidade de utilização do controle eletrônico de acesso, os procedimentos deverão 
ser realizados com a apresentação do crachá ou outra identificação atualizada. 

Art. 328. Nos locais onde não houver controle eletrônico de acesso, a entrada e a saída de 
servidores, estagiários, trabalhadores terceirizados e prestadores de serviços devem ser realizadas 
portando-se crachá definitivo ou provisório. 

§ 1º Deverão ser registradas as informações sobre as entradas e as saídas que ocorrerem até uma 
hora antes do início do expediente e a partir de uma hora de seu término. 
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§ 2º No acesso às instalações de almoxarifado, bens acautelados, garagem e arquivo todas as 
entradas e saídas devem ser registradas no momento em que ocorrerem. (Redação dada pela Portaria nº 

JFRJ-PGD-2015/00019) 

Art. 329. No tocante aos demais procedimentos de segurança relacionados com o acesso às 
dependências da SJRJ, em especial os procedimentos de revista, (detector de metal), aplica-se o 
disposto nas seções seguintes. 

Art. 330. A necessidade de ingresso de servidores nas dependências da SJRJ nos fins de semana e 
feriados deverá ser informada à área de segurança pelo diretor responsável, pelo SIGA-DOC, até as 
17h do dia útil anterior ao da realização do acesso. 

§ 1º As autorizações de saída/entrada de material deverão ser encaminhadas à área de segurança, 
pelo SIGA-DOC, até as 17h do dia útil anterior ao da realização de serviço. 

§ 2º As solicitações realizadas por órgãos externos devem ser encaminhadas com, no mínimo, 48 
horas de antecedência, como forma de viabilizar a consulta às unidades envolvidas. 

§ 3º A realização de serviços deverá ser comunicada pela unidade responsável à área de segurança 
e ao responsável do local, como forma de viabilizar a entrada de prestadores de serviços eventuais. 

§ 4º Não há necessidade de solicitação prévia para ingresso de servidores lotados em órgão judicial 
de plantão. 

§ 5º Os casos extraordinários deverão ser encaminhados, com justificativa, sendo necessário ainda o 
contato telefônico com a equipe de segurança responsável pela localidade, como forma de viabilizar o 
seu recebimento. 

 

Seção II 
Dos Procedimentos de Revista 

 

Art. 331. É obrigatória a passagem pelo portal eletrônico detector de metais, por inspeção com 
detector manual do tipo raquete ou demais meios de controle quando da entrada nas dependências 
do foro da SJRJ que possua dispositivos de segurança. 

§ 1º O portal detector de metais ou o detector do tipo raquete serão usados para inspeção pessoal, 
excetuando-se magistrados e membros do MP. Em relação a bolsas ou pertences de mão, a 
inspeção será realizada por scanner. 

§ 2º No caso de portadores de necessidades especiais de locomoção e dos servidores que entram pelo 
acesso das áreas de estacionamento dos foros, a inspeção deverá ser feita com o detector tipo raquete. 

Art. 332. Em relação aos policiais militares, civis e federais somente será permitida a entrada, sem 
passagem pelo portal detector de metais ou por outros meios de controle, no caso de escolta de 
presos, de acordo com o ato próprio do CNJ. 

Art. 333. No caso de serem acionados os dispositivos de segurança, os agentes de segurança 
judiciária da SJRJ são autorizados a impedir a entrada momentânea do usuário. Excepcionalmente, 
os procedimentos descritos neste artigo poderão ser feitos pelos vigilantes. 

§ 1º O agente de segurança em serviço no local deverá solicitar que lhe seja apresentado o objeto 
causador do acionamento. Caso o objeto não seja uma arma (de fogo ou branca), a pessoa será liberada. 

§ 2º Se o objeto apresentado for uma arma branca, o portador deverá acompanhar o servidor 
responsável à sala de segurança, onde a arma será acautelada, mediante recibo. 

§ 3º Se o objeto apresentado for uma arma de fogo, o portador deverá mostrar o documento válido de 
porte de arma ao agente de segurança. Em seguida, acompanhará o servidor responsável à sala de 
segurança, onde a arma será acautelada, mediante recibo. Caso o portador não apresente o documento 
válido de porte de arma, será detido por porte ilegal de arma, conforme legislação em vigor. 



Seção Judiciária do Rio de Janeiro – Consolidação de Normas da Diretoria do Foro (Compilado) 73 

 

§ 4º A arma (de fogo ou branca) ficará acautelada enquanto o portador permanecer nas dependências do 
foro, sendo-lhe devolvida somente no momento da saída, após a conferência da cautela. O portador 
deverá ser acompanhado por um agente de segurança até retirar-se das dependências. 

§ 5º O portador que não concordar em deixar a arma acautelada terá sua entrada proibida. 

Art. 334. O servidor da SJRJ que portar arma (branca ou de fogo) está obrigado a comunicar o fato ao 
agente de segurança ou ao vigilante em serviço no local. 

Parágrafo único. Após a comunicação, não estando no desempenho de funções de segurança e 
autorizado pelo respectivo magistrado, o servidor será acompanhado até a Sala de Segurança do 
foro, onde será realizado o acautelamento da arma, mediante recibo. 

Art. 335. Ficam dispensados dos procedimentos previstos nesta seção os magistrados e os 
membros do MP. 

Art. 336. Os procedimentos descritos nesta seção não afastam a necessidade de outras formas de 
revista, com cuidado para preservar a dignidade das pessoas. 

 

Seção III 
Do Acesso às Instalações de Almoxarifado, Bens Acautelados e Garagem 

 

Subseção I 
Dos Procedimentos Relativos à Seção de Almoxarifado 

 

Art. 337. Ninguém poderá permanecer sozinho na área do Almoxarifado. 

Art. 338. Servidor de outra unidade ou visitante somente poderá ter acesso ao Almoxarifado 
acompanhado de um servidor da Seção de Almoxarifado (SEALM). 

Art. 339. Um servidor da SEALM deverá acompanhar a entrada da viatura de entrega de material dos 
portões até a referida seção. 

Art. 340. Caso seja estritamente necessário um vigilante acessar o Almoxarifado fora do horário do 
expediente, o mesmo terá de registrar a ocorrência em livro próprio. No dia seguinte será realizado 
um inventário para determinar se ocorreu ou não alguma irregularidade. 

Art. 341. O lixo recolhido no Almoxarifado pela empresa contratada terá de ser levado em caçamba 
aberta, ou carrinho de mão, até o pátio. 

Parágrafo único. Todo lixo recolhido nas instalações deverá ser vistoriado pelos vigilantes antes de 
ser levado para fora dos portões. 

Art. 342. Todo e qualquer material a ser retirado das instalações deverá ser acompanhado da 
autorização de saída, inclusive os fornecidos pela SEALM para a SJRJ. 

 

Subseção II 
Dos Procedimentos de Revista de Viaturas 

 

Art. 343. O portão deve ser guarnecido por dois vigilantes. Um deve vistoriar o veículo e o outro dará 
cobertura durante esse procedimento. 

Parágrafo único. As viaturas oficiais dos juízes não sofrerão inspeção quando estes estiverem 
presentes. 

Art. 344. Os veículos (particulares ou da SJRJ) utilizados por magistrados, dos servidores que 
trabalham nas instalações e os demais que possuem autorização para estacionar no local devem 
receber cartões de estacionamento provisório, inclusive os visitantes, a ser devolvido na saída. 
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Art. 345. Os procedimentos descritos a seguir aplicam-se às viaturas de transporte da SJRJ (oficiais), 
às de passeio e às de prestação de serviço: 

I - à entrada, o vigilante deverá orientar o motorista a estacionar na área de identificação e revista, 
questionar sobre o motivo da visita, proceder à verificação da documentação e registrar a entrada em 
formulário próprio: 

a) caso o veículo esteja transportando algum tipo de material ou equipamento, o vigilante lança o(s) 
dado(s) no formulário e solicita a apresentação do material ou equipamento. Tendo sido feita a 
vistoria, o vigilante verifica a existência de avarias no veículo e, caso haja, as listas no formulário. 
Após, entrará em contato com a unidade e entregará ao motorista o cartão de estacionamento. Se o 
destino for o almoxarifado, o vigilante solicita a presença de um servidor para acompanhar o visitante. 

b) em caso de resposta negativa quanto ao transporte de material ou equipamento, havendo algum 
motivo de suspeita, o vigilante pode solicitar a abertura do porta-malas, mesmo que o motorista declare 
não estar portando nada relevante. Caso a pessoa negue-se a passar pela vistoria, o vigilante deve 
adverti-la de que esse é o procedimento padrão. Persistindo a negativa, o vigilante deve informar que 
não será possível a permanência nas dependências, conduzindo-a, em seguida, até a saída; 

II - à saída, o vigilante indica a área de revista ao motorista, faz uma inspeção visual do interior do 
veículo e solicita ao motorista que abra o porta-malas e o capô: 

a) se houver saída de material/equipamento, deve ser apresentado o formulário de autorização de 
saída preenchido. O vigilante procede à verificação das avarias. Não sendo detectada nenhuma 
irregularidade, recolhe o cartão de estacionamento e libera a viatura;  

b) constatada alguma irregularidade ou havendo suspeita, o vigilante solicita ao motorista que 
aguarde para que sejam feitas averiguações. Contata a unidade visitada para dirimir dúvidas. Sendo 
tais dúvidas saneadas, o vigilante recolhe o cartão de estacionamento e libera a viatura para saída.  

c) caso a irregularidade não seja esclarecida, a unidade de segurança do foro respectivo deve ser 
imediatamente contatada para que sejam tomadas as medidas necessárias. Caso a pessoa negue-se 
a passar pela vistoria, o vigilante deve adverti-la de que esse é o procedimento padrão e que ela não 
pode sair enquanto não for realizada a vistoria. Persistindo a negativa, o vigilante deve imediatamente 
contatar a unidade de segurança para que sejam tomadas as medidas necessárias. 

Art. 346. Os procedimentos descritos a seguir aplicam-se às viaturas de entrega/retirada de material: 

I - à entrada, o vigilante deverá orientar o motorista a estacionar na área de identificação e revista, 
confirmar o motivo da visita, proceder à verificação da documentação, registrando a entrada em 
formulário próprio;  

a) caso haja entrega de material, o vigilante verifica a nota fiscal, solicita ao motorista que exiba o 
carregamento e pergunta se o mesmo está transportando mais material ou equipamento do que os 
destinados à SJRJ; 

b) em caso afirmativo, pede ao motorista que indique o material/equipamento determinados para a 
SJRJ. Tanto neste caso quanto em caso negativo, o vigilante deve, então, fazer uma conferência dos 
volumes em relação à nota fiscal;  

c) em caso de retirada de material ou equipamento, o vigilante deve proceder à vistoria do veículo a 
fim de identificar a existência de outro material/equipamento que possa gerar dúvidas na conferência 
de saída, devendo ser anotado em formulário próprio. Após, o vigilante entra em contato com a 
unidade, entrega ao motorista o cartão de estacionamento. No caso do motorista negar-se a permitir 
a vistoria da carga, o vigilante deve adverti-lo de que esse é o procedimento padrão. Persistindo a 
negativa, o vigilante deve informar ao motorista que ele não pode permanecer nas dependências, 
solicitando que retire o veículo do local;  

d) à saída, o vigilante indica ao motorista a área de revista e faz uma inspeção do interior do veículo. 
Havendo saída de material/equipamento, deve estar acompanhado do formulário de autorização de 
saída, ou romaneio de carga preenchido. Feita a inspeção e não sendo detectada nenhuma 
irregularidade, recolhe o cartão de estacionamento e libera a viatura para saída;  
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e) constatada alguma irregularidade ou havendo suspeita, o vigilante solicita ao motorista que 
aguarde para que sejam feitas as devidas averiguações e contata o setor visitado para dirimir 
dúvidas. Sendo tais dúvidas saneadas, o vigilante recolhe o cartão de estacionamento e libera a 
viatura para saída; 

f) caso a irregularidade não seja esclarecida, a área de segurança deve ser contatada para que sejam 
tomadas as medidas necessárias. No caso de a pessoa negar-se a passar pela vistoria, o vigilante 
deve adverti-la de que esse é o procedimento padrão, e que ela não poderá sair enquanto não for 
realizada a vistoria. Persistindo a negativa, o vigilante deve imediatamente contatar a área de 
segurança para que sejam tomadas as medidas necessárias.  

Art. 347. Quando do agendamento de visita de empresa, a unidade responsável deve comunicar à 
vigilância, informando o nome da empresa, a data prevista e, se possível, o horário, bem como o 
motivo da visita. 

 

Subseção III 
Dos Procedimentos de Revista de Pertences 

 

Art. 348. O procedimento de revista de pertences de servidores, funcionários de empresas contratadas 
e visitantes, será realizado pelos vigilantes que guardam o portão de acesso ao estacionamento. 

I - Após a entrada pelo portão de acesso, o vigilante se informa sobre o motivo da visita, procede à 
verificação da documentação (estes passos iniciais não se aplicam aos servidores que trabalham nas 
instalações) e registra a entrada e os dados da pessoa em formulário próprio; 

a) no caso da mesma portar algum volume (por volume entenda-se pacote, bolsa, mochila ou outros 
similares) ou aparentar estar levando algo em seus bolsos, o vigilante solicita que lhe seja mostrado o 
seu conteúdo e registra somente aquele que possa ser confundido com os pertencentes/existentes 
nas instalações. A seguir, entrega o crachá;  

b) no caso de ser um servidor externo, o vigilante o libera para dirigir-se ao local de destino;  

c) se for um visitante, o vigilante entra em contato com a seção correspondente solicitando a 
presença de um servidor para acompanhar o visitante. Caso a pessoa se negue a mostrar-lhe o 
conteúdo do volume, o vigilante deve adverti-la de que esse é o procedimento padrão. Persistindo a 
negativa em mostrar o volume, o vigilante deve informar a pessoa que ela não pode permanecer nas 
dependências, devendo conduzi-la até a saída; 

d) à saída, o vigilante procede à verificação da documentação. No caso de a pessoa portar algum 
volume, ou aparentar estar levando algo em seus bolsos, o vigilante solicita que lhe seja mostrado o 
seu conteúdo e compara com a vistoria realizada na entrada. Não sendo constatada nenhuma 
irregularidade, o vigilante recolhe o crachá e encaminha a pessoa até a saída;  

e) constatada alguma irregularidade, o vigilante contata o setor visitado para dirimir dúvidas. Sendo 
as dúvidas saneadas, o vigilante recolhe o crachá e encaminha a pessoa até a saída;  

f) caso a irregularidade não seja esclarecida, deve ser imediatamente contatada a área de segurança 
para que sejam tomadas as medidas necessárias. Caso a pessoa se negue a mostrar-lhe o conteúdo 
do volume, o vigilante deve adverti-la que esse é o procedimento padrão e que ela não pode sair 
enquanto não for realizada a vistoria. Persistindo a negativa, o vigilante deve contatar a área de 
segurança para que sejam tomadas as medidas necessárias. 

 

Subseção IV 
Disposições Gerais 

 

Art. 349. Caso a negativa em relação à revista se transforme em risco iminente de agressão pessoal 
ou dano ao patrimônio público, um dos vigilantes deve imediatamente contatar a autoridade policial, 
pelo telefone, solicitando ajuda e permitindo sua entrada nas dependências.  
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Art. 350. Caso seja adotado qualquer procedimento diferente dos listados faz-se necessária 
anotação em livro próprio, devendo as pessoas envolvidas no fato assiná-lo e datá-lo para registro 
da situação excepcional.  

Art. 351. Os procedimentos desta seção aplicam-se aos servidores da SJRJ e funcionários das 
empresas contratadas (trabalhadores terceirizados, prestadores de serviço). 

 
Seção IV 

Do Acesso às Instalações Situadas em São Cristóvão 
(Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00019) 

 

Art. 352. São os seguintes os procedimentos de controle de entrada e saída de pessoas (servidores, 
contratados e visitantes) e de viaturas (oficiais, de passeio, de prestação de serviço ou de 
entrega/retirada de materiais/equipamentos), bem como dos volumes/pertences transportados por 
pessoas ou em viaturas: 

I - à entrada, o vigilante deverá registrar, com a utilização de formulários próprios, o nome completo, a 
matrícula e o setor de trabalho dos servidores desta seccional e de servidores públicos em geral. 
Visitantes e contratados deverão ser identificados mediante registro do nome completo e do número 
do documento de identidade apresentado; 

II - o motorista de viatura deverá ter o nome completo, o documento de identidade apresentado e o 
nome da instituição/empresa para a qual trabalha registrados. Excetuam-se os servidores do Quadro 
de Pessoal Permanente desta SJRJ, os quais serão identificados de acordo com o inciso I; 

III - todas as viaturas terão o tipo, a marca, a cor e a placa registrados, devendo ser vistoriadas. 
Caso haja volumes/pertences (material, equipamento, bens, etc.) sendo transportados, os mesmos 
deverão ser registrados. A vistoria não se aplica às viaturas oficiais dos magistrados quando estes 
estiverem presentes; 

IV - à saída, as viaturas deverão ser necessariamente vistoriadas, salvo aquelas excetuadas no item III. 
O vigilante procederá aos registros que, por ventura, se façam necessários; 

V - à entrada e à saída de pessoas, o vigilante deverá solicitar a apresentação do conteúdo de 
volumes/pertences (pacotes, bolsas, mochilas ou similares) eventualmente transportados. Após a 
verificação, o vigilante registrará aqueles que possam ser confundidos com os existentes nos setores 
localizados nas instalações referidas neste documento ou estranhos às atividades funcionais desta 
seção judiciária. Caso considere necessário, o vigilante deverá comunicar-se com a Coordenadoria de 
Abastecimento e Transporte (CTRA) para dirimir dúvidas e/ou adotar procedimentos complementares. 

 

Seção V 
Do Crachá de Identificação Pessoal 

 

Art. 353. O uso do crachá é obrigatório para servidores do Quadro Permanente; servidores 
requisitados; titulares de cargo comissionado sem vínculo efetivo; estagiários; trabalhadores 
terceirizados; prestadores de serviço e visitantes. Deverá ser usado desde o momento de ingresso 
nas dependências da seccional e enquanto nelas permanecerem. 

Parágrafo único. Quanto aos trabalhadores terceirizados e prestadores de serviço, além do crachá 
fornecido pela SJRJ, deverão portar crachá de identificação confeccionado pelas empresas. A 
fiscalização quanto ao uso dos crachás será de responsabilidade dos gerentes das unidades onde os 
serviços foram prestados que deverão informar ao gestor do contrato os casos de omissão ou 
displicência sistemática. 

Art. 354. O crachá, como instrumento de identificação individual, orientará o Corpo de Segurança da 
SJRJ no controle do acesso e na circulação de pessoas. É de uso pessoal e intransferível e não 
poderá ser utilizado para possibilitar a entrada de outra pessoa, ainda que servidor. 
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Art. 355. No momento em que o servidor entrar em exercício, a Seção de Cadastro (SECAD) 
solicitará à SID a produção do crachá, cadastrando os dados necessários em sistema de controle de 
crachás, disponibilizado pela SID. 

Art. 356. Após a produção do crachá, a SID deverá encaminhá-lo à SECAD, que cuidará da 
distribuição aos servidores e titulares de cargo comissionado, sem vínculo efetivo.  

Art. 357. No momento em que o estagiário entrar em exercício, a Seção de Progressão e Promoção 
Funcional (SEPRF) solicitará à SID a produção do crachá, cadastrando os dados necessários em 
sistema de controle de crachás, disponibilizado pela SID. 

I - O crachá para estagiário na área Administrativa será providenciado e entregue pela SEPRF, sem 
necessidade de solicitação pelo supervisor de estágio; 

II - o supervisor de estágio da área judiciária solicitará a emissão do crachá dos estagiários 
encaminhados pela Secretaria de Recursos Humanos (SRH/DICRE) do TRF2 e/ou pela Escola de 
Magistratura Regional Federal, mediante preenchimento de Formulário específico no SIGA-DOC e 
envio da documentação pertinente; 

III - uma vez emitido o crachá de estagiário, a SEPRF procederá ao envio para as unidades de 
lotação dos estudantes. 

Art. 358. No caso de requisição da 2ª via do crachá, o servidor ou o estagiário da área administrativa 
deverá encaminhar requerimento específico, justificado, pelo SIGA-DOC, à SEPRF, quando 
estagiário, e à SECAD, quando servidor. Quando se tratar de estagiário de VF ou JEF, inclusive nas 
subseções judiciárias, o requerimento de segunda via deverá ser encaminhado pelo supervisor do 
estágio, acompanhado de uma foto 3x4 atualizada. 

§ 1º A 2ª via do crachá será confeccionada às expensas do requerente para cobertura dos custos, de 
acordo com valores informados na página da SGP, na intranet. A apropriação desse valor dar-se-á 
por meio de pagamento de GRU em agência do Banco do Brasil.  

§ 2º Havendo perda ou dano do crachá, o servidor ou o estagiário, deverá arcar com os custos da 
emissão de segunda via. 

§ 3º Excetuam-se do pagamento da segunda via os casos de:  

a) mudança de nome do requerente, devendo ser apresentada, com a solicitação, cópia autenticada 
de documento comprobatório; 

b) roubo ou furto, devendo ser apresentada, com a solicitação, cópia do boletim de ocorrência policial. 

§ 4º Aplicam-se as regras quanto à confecção de 2ª via do crachá nos casos descritos neste artigo 
aos trabalhadores terceirizados e prestadores de serviço. 

Art. 359. Os servidores e os titulares de cargo em comissão deverão, obrigatoriamente, devolver o 
crachá à SECAD no ato de seu desligamento da SJRJ. Os estagiários ou os supervisores de estágio, 
também de forma compulsória, deverão devolvê-lo à SEPRF à época da perda do vínculo de estágio. 
(Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00008) 

Parágrafo único. Os crachás devolvidos deverão ser inutilizados conforme estabelecido pelo Plano de 
Classificação e Tabela de Temporalidade da documentação da Administração Judiciária Federal (PCTT). 

 

Seção VI 
Do Uso dos Elevadores 

 

Art. 360. Nos prédios da SJRJ, na capital, haverá, em cada bloco ou anexo, um elevador privativo, 
preferencialmente utilizado por magistrados e membros do MP, identificado com placa de “privativo”. 

Parágrafo único. À chegada do magistrado da SJRJ em suas dependências, seja pela entrada 
principal ou pelo estacionamento, será imediatamente feito contato pelo agente de segurança ou pelo 
vigilante com o ascensorista do elevador privativo para que este fique aguardando e proceda ao 
embarque da autoridade. À saída do magistrado deverá ser providenciado o elevador privativo. 
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Art. 361. Os membros do MP deverão se identificar a um agente de segurança para poder fazer uso 
privativo e preferencial do elevador.  

Art. 362. Na hipótese de não haver autoridade para fazer uso do elevador privativo e sendo vislumbrado 
grande fluxo de servidores e usuários, tal elevador poderá ser utilizado por esses públicos. 

Art. 363. Nos dias de audiência nas varas federais criminais com réus presos, estes e seus condutores 
poderão fazer uso do elevador privativo a fim de otimizar o trabalho da área de segurança. 

Art. 364. Sendo verificado o funcionamento precário dos elevadores, em que apenas um deles esteja 
em condições de uso, esse atenderá simultaneamente usuários dos públicos interno e externo da 
SJRJ, restando suspenso o atendimento privativo a magistrados e demais autoridades. 

Art. 365. O acesso ao elevador em funcionamento deverá ser controlado por agente de segurança 
judiciária designado pelo supervisor da unidade de segurança do foro respectivo. 

Parágrafo único. Cabe ao supervisor estabelecer plano de contingência para orientar as ações a 
serem adotadas e garantir o funcionamento dos serviços para os usuários. 

 

Subseção I 
Disposição Geral 

 

Art. 366. Os procedimentos constantes nesta seção têm caráter sugestivo quanto à aplicação, em 
situações similares, nos foros das subseções judiciárias. 

 

 

Capítulo III 
Dos Veículos Oficiais  

 

Seção I 
Da Utilização dos Veículos de Transporte Institucional 

 

Art. 367. Os veículos de transporte institucional serão atribuídos: 

I - ao Diretor do Foro e – em seus afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares – ao Vice-
Diretor do Foro; 

II - aos juízes que detinham uso de veículos institucional ao tempo da edição da Resolução nº 
72/2009 do CJF. 

Parágrafo único. Mediante designação do Diretor do Foro pode ser atribuído uso de veículo 
institucional a Diretor de Subseção. 

Art. 368. Os veículos de transporte institucional referidos no inciso II do art. 367 serão distribuídos de 
acordo com o critério de antiguidade. 

Art. 369. Os veículos de transporte institucional em condições de uso, que não forem utilizados por 
mais de 30 dias consecutivos por magistrado, estarão sujeitos à redistribuição. 

Art. 370. Os veículos de transporte institucional que não estiverem sendo utilizados em razão de 
licença, afastamentos autorizados ou férias do titular poderão ser usados pelo magistrado seguinte na 
ordem de antiguidade. 

Art. 371. Os veículos de serviço comum serão utilizados por magistrados e servidores, nos termos de 
atos próprios do CNJ e do CJF, de acordo com as seguintes regras internas: 

I - do quantitativo máximo da categoria, a Administração poderá estabelecer reserva para atender 
atividades prioritárias; 

II - é vedada a utilização dos veículos indicados no caput deste artigo em caráter pessoal ou exclusivo; 

III - não haverá vinculação de veículo a magistrado ou juízo; 
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IV - a reserva dos veículos será feita por meio de abertura de chamado no SIGA-DOC, com antecedência 
mínima de 48 horas, e deverá indicar o horário de partida, a finalidade e a previsão de retorno; 

V - é de responsabilidade exclusiva do solicitante da reserva a precisão quanto aos dados exigidos 
para o uso; 

VI - a não observância do horário de partida implicará perda da reserva, assim como a não observância do 
horário de retorno, se injustificada, implicará perda de prioridade em futuras solicitações; 

VII - não sendo possível a abertura de chamado com a antecedência exigida, o atendimento será 
condicionado à disponibilidade de veículo; 

VIII - concorrendo mais de um solicitante, a prioridade será em favor do chamado mais antigo, 
observado o estabelecido no inciso I; 

IX - quando houver compatibilidade de horários e de destino, os solicitantes serão acomodados no 
mesmo veículo; 

X - os veículos serão conduzidos pelo agente de segurança lotado no juízo do magistrado solicitante 
da reserva ou por agente de segurança lotado na Administração, quando a solicitação partir de 
unidade administrativa ou não houver agente de segurança em exercício no juízo, em virtude de 
carência no quadro de pessoal; 

XI - os condutores, antes da retirada, deverão certificar-se do estado do veículo e, no caso de 
verificação de dano, proceder a registro em formulário próprio, sob o risco de responder por eventuais 
danos observados posteriormente; 

XII - após o retorno, o veículo permanecerá nas dependências da SJRJ, sob responsabilidade da 
Administração, para atendimento a outras solicitações. 

Art. 372. No caso de inexistência de veículos das categorias de serviço comum ou de transporte 
institucional nas subseções judiciárias, o veículo existente poderá ser utilizado com uma ou outra 
finalidade, observando-se as regras estabelecidas no art. 371 até que seja possível a regularização 
da frota nos moldes preconizados por ato próprio do CJF. 

Art. 373. Caberá à DSEG manter controle de utilização da frota, zelando pelo cumprimento de 
horários e preferências relativos aos atendimentos a solicitações no âmbito da capital. Quanto às 
subseções judiciárias, tal controle de utilização caberá às UAPOs. 

 

Seção II 
Do Estacionamento de Veículos 

 

Art. 374. O cartão de autorização de estacionamento para veículo particular será distribuído a 
magistrados e diretores segundo o critério de antiguidade. 

Art. 375. O estacionamento de veículos em qualquer garagem ou área reservada para tal, sob 
controle desta seccional, será permitido com o cartão de autorização, que deverá ficar no interior do 
veículo, em local visível. 

Parágrafo único. O estacionamento na via pública não implica nenhum tipo de responsabilidade para 
esta seção judiciária nos casos de perda, dano ou sinistro relacionados ao veículo. 

Art. 376. Os magistrados e diretores detentores de cartão estão autorizados a estacionar um único 
veículo, particular ou oficial, no local previamente estabelecido. 

§ 1º É vedada a cessão do cartão ao respectivo substituto, em caso de afastamento, em qualquer 
circunstância. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

§ 2º Na garagem do Anexo II da Av. Rio Branco, durante o horário de expediente, haverá a 
possibilidade de estacionamento eventual de apenas um veículo de magistrado em visita à sede, o 
qual utilizará o cartão rotativo fornecido pelo vigilante. 

§ 3º Fora do horário de expediente, será permitida a utilização da garagem do Anexo II da Av. Rio 
Branco pelos juízes que não possuam cartão de autorização, de acordo com o número de vagas 
rotativas definidas pela Administração, mediante cartões com identificação diferenciada, a serem 
devolvidos ao vigilante na saída. 
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Art. 377. No decorrer do ano, caso haja troca de veículo, o cartão deverá ser encaminhado à DSEG, 
acompanhado da cópia do Certificado de Registro de Veículo (CRV) do novo automóvel, para que se 
providencie a devida atualização. 

Art. 378. Em caso de remoção, promoção, exoneração, aposentadoria ou falecimento, o cartão 
deverá ser devolvido a DSEG. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

Art. 379. Na sede, os veículos de serviço e os destinados ao transporte de autoridades devem ser 
recolhidos e pernoitar no estacionamento das instalações da garagem da sede. Fica proibido o pernoite 
desses veículos e dos particulares no estacionamento do Foro da Av. Venezuela, ressalvando-se os 
veículos para apoio às situações de emergência e aos plantões, sob controle da DSEG. 

§ 1º Caso o veículo não pernoite no local referido no caput, deverá ser apresentada justificativa, pelo 
agente de segurança responsável pela condução do veículo, da situação que ensejou o pernoite do 
veículo oficial fora do local indicado. 

§ 2º A justificativa deverá ser preenchida no formulário “Justificativa para pernoite de veículo fora da 
garagem da sede”, disponível no SIGA-DOC, antes do fato ou até em dois dias após o ocorrido. 

§ 3º O pernoite injustificado de veículos fora do local estabelecido deverá ser imediatamente 
comunicado pela DSEG ao Diretor do Foro. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

§ 4º Igual procedimento deverá ser adotado quando a despeito da justificativa verificar-se o pernoite 
fora dos locais estipulados por três dias não consecutivos mensais. 

 

Seção III 
Disposições Gerais 

 

Art. 380. Os veículos de transporte institucional estarão sujeitos às normas de uso e limitações 
estabelecidas em atos próprios do CNJ e do CJF. 

Art. 381. É vedado o recebimento de veículo não incorporado à frota oficial, tanto nas dependências 
quanto nas garagens e áreas destinadas a estacionamento sob responsabilidade da SJRJ, na capital 
e nas subseções judiciárias.  

Parágrafo único. Em situações emergenciais, de contingência, o recebimento e a guarda poderão ser 
excepcionalmente permitidos, mediante autorização da DIRFO. 

 

 
Capítulo IV 

Da Segurança Institucional 

 
Seção I 

Disposições Gerais 

 

Art. 382. Os servidores ocupantes do cargo de técnico judiciário/segurança e transporte também 
são identificados como agentes de segurança, estejam no serviço da área de segurança ou na área 
de transporte. 

Art. 383. A GAS constitui-se em vantagem específica devida exclusivamente aos Técnicos Judiciários 
- área administrativa, cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança. 

Art. 384. Para fins de percepção da GAS, as atribuições dos agentes de segurança são as 
especificadas na Seção II, observado o disposto em ato próprio do CJF. 
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Seção I-A 
Da Atuação do Juiz Federal Supervisor da Segurança Institucional 

(Incluída pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00006) 

 

Art. 384-A. Cabe especificamente ao Juiz Federal Supervisor: 

I - dar suporte à DSEG na gestão de seus serviços e atividades; 

II - manter entendimentos e propor a celebração de convênios e parcerias com instituições externas, 
visando ao intercâmbio de informações e à especialização dos agentes de segurança judiciária; 

III - acompanhar as deliberações de âmbito nacional que digam respeito à matéria de segurança 
institucional; 

IV - interagir com os juízos federais e diretores de subseções; 

V - solicitar a colaboração de unidades da SJRJ para a adequada implementação de ações e a 
realização de projetos; 

VI - avaliar e propor alterações e melhorias nos assuntos relacionados à segurança institucional.  

Parágrafo único. Segurança institucional compreende a prevenção e a obstrução de ações adversas 
de qualquer natureza contra pessoas, áreas, instalações, documentos e materiais da seccional. 

 
Seção II 

Das Atividades dos Agentes de Segurança 

 

Art. 385. No âmbito da área judiciária, as atribuições dos agentes de segurança lotados nas VFs e 
nos JEFs relacionadas às funções de segurança são, dentre outras: 

I - conduzir veículos oficiais, zelando por sua conservação, e comunicar à Seção de Transporte 
qualquer sinistro ou defeito nas viaturas para imediato conserto; 

II - zelar pela integridade física do magistrado dentro do foro e durante a condução da viatura; 

III - zelar pela integridade física dos servidores e usuários, solicitando apoio à área de segurança, 
quando necessário; 

IV - controlar o acesso de pessoas à vara e ao juizado; 

V - garantir a ordem nos corredores da vara ou juizado; 

VI - zelar pela conservação e guarda do patrimônio da SJRJ; 

VII - verificar as instalações elétricas e hidráulicas, adotando as providências necessárias para o 
reparo, se necessário; 

VIII - fiscalizar o prazo de validade e o estado dos extintores alocados nos juízos, mantendo livres os 
acessos aos locais de fixação, assim como as saídas de emergência; 

IX - atuar como orientador nos casos de incêndio e pânico, tendo conhecimento do plano de escape; 

X - executar os procedimentos de revistas e acautelamento de armas, quando solicitado pelo 
magistrado; 

XI - realizar a segurança das audiências conforme determinação do magistrado; 

XII - executar prisão, quando determinado pelo magistrado ou na hipótese de flagrante delito, 
solicitando, se necessário, auxílio à área de segurança; 

XIII - prestar os primeiros socorros aos servidores e usuários, solicitando a presença de servidor do 
serviço de saúde, se necessário; 

XIV - verificar se há qualquer tipo de material não autorizado no quadro de avisos da Vara/Juizado, 
providenciando a sua remoção; 
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XV - verificar, com a Supervisão de Segurança, o local de abrangência do sistema de Circuito 
Fechado de Televisão (CFTV); 

XVI - efetuar o registro das ocorrências não previstas em regulamentos ou procedimentos, 
principalmente as relativas à segurança; 

XVII - exercer outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade, inerentes às atribuições 
das áreas de segurança e transporte. 

Art. 386. No âmbito da área administrativa, as atribuições dos agentes de segurança lotados nas 
unidades de segurança e transporte da capital e nas diretorias das subseções judiciárias relacionadas 
às funções de segurança são, dentre outras: 

I - conduzir veículos oficiais, zelando por sua conservação e pela segurança dos ocupantes, assim 
como do material transportado, e comunicar ao setor de transporte qualquer sinistro ou defeito nas 
viaturas para imediato conserto; 

II - zelar pela integridade física dos magistrados, servidores e usuários do foro; 

III - controlar o acesso de pessoas ao foro, conforme legislação em vigor; 

IV - garantir a ordem nas áreas comuns do foro; 

V - zelar pela conservação, guarda, entrada e saída de patrimônio e material comum da SJRJ; 

VI - verificar as instalações elétricas e hidráulicas, adotando as providências necessárias para o 
reparo, se necessário; 

VII - fiscalizar o prazo de validade e o estado dos extintores e mangueiras alocados no foro, 
mantendo livres os acessos aos locais de fixação, assim como as saídas de emergência; 

VIII - atuar como orientador nos casos de incêndio e pânico, tendo conhecimento do plano de escape; 

IX - executar os procedimentos de revistas e acautelamento de armas, de acordo com a legislação 
em vigor; 

X - realizar a segurança das audiências em apoio ao agente de segurança da vara/juizado; 

XI - executar prisão, quando determinado pelo magistrado, ou na hipótese de flagrante delito; 

XII - prestar os primeiros socorros aos servidores e usuários do foro, solicitando a presença do 
serviço de saúde, se necessário; 

XIII - verificar se há qualquer tipo de material não autorizado nos quadros de avisos do foro, 
providenciando a sua remoção; 

XIV - operar o sistema de CFTV; 

XV - efetuar o registro das ocorrências não previstas em regulamentos ou procedimentos, 
principalmente as relativas à segurança; 

XVI - controlar e fiscalizar a entrada e a saída de veículos em garagens, estacionamentos e áreas 
reservadas sob o controle da seccional; 

XVII - providenciar a abertura e o fechamento de portões de acesso ao foro conforme legislação em vigor; 

XVIII - realizar ronda, a fim de detectar objetos suspeitos e abandonados, providenciando seu 
encaminhamento ao serviço de achados e perdidos; 

XIX - organizar e manter atualizado o claviculário das dependências do foro; 

XX - prestar apoio ao magistrado designado para o plantão, recebendo documentos e recepcionando 
advogados, membros do MP e policiais; 

XXI - conduzir a ambulância da SJRJ para atendimento a chamados internos de emergência médica; 

XXII - exercer outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade, inerentes às atribuições 
das áreas de segurança e transporte. 
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Subseção I 
Do Transporte de Autos de Processos 

 

Art. 387. Quando acionado no interesse da VF ou do JEF de plantão ou por unidade de distribuição 
de subseção judiciária, o agente de segurança da DSEG designado para apoio ao juízo de plantão 
responsabilizar-se-á pelo transporte dos autos de processos. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-

PGD-2013/00004) 

Art. 388. A entrega dos autos ao agente de segurança deverá ser feita mediante recibo em guia de 
remessa, em duas vias, assim destinadas: 

I - a VF, o JEF ou a seção de distribuição destinatária do processo; 

II - ao agente de segurança, como recibo da entrega dos autos, assinada pela VF, pelo JEF ou pela 
seção de distribuição destinatária. 

 

Seção III 
Do Traje dos Agentes de Segurança 

 

Art. 389. É obrigatório o uso de traje padrão pelos servidores ocupantes do cargo de técnico 
judiciário/segurança e transporte, lotados na área administrativa da capital, que estejam no exercício 
das atividades típicas do cargo. 

I - O traje padrão será composto da seguinte forma: 

a) homens - paletó e calça social nas cores azul-marinho, grafite ou preta; camisa branca ou azul-
clara; gravata preta ou azul; cinto social preto; sapato social preto, com solado antiderrapante; 

b) mulheres - blazer e calça social nas cores azul-marinho, grafite ou preta; blusa ou camisa social 
branca ou azul-clara; sapato de salto baixo, com solado antiderrapante. 

Art. 390. Em casos específicos será utilizado colete preto ou camisa, ambos com distintivo próprio 
pintado na parte da frente da peça e a inscrição “Justiça Federal” impressa na parte posterior, além 
de calça e calçado apropriados. 

§ 1º Os casos de que trata o caput referem-se à participação em curso de reciclagem, treinamento 
tático e físico ou em outros eventos que a DSEG entender cabíveis. 

§ 2º Excepcionalmente, o diretor da DSEG poderá autorizar o uso de roupa tática ou de outro traje 
civil no desempenho de atividades de segurança, se a natureza do trabalho o exigir. 

§ 3º Quando o agente de segurança estiver responsável por dirigir veículo de carga, estará 
dispensado do uso do traje padrão. 

§ 4º Nos meses de dezembro a março o uso do paletó ou do blazer pelo agente de segurança é facultativo 
em ambientes não refrigerados, desde que ele não esteja em acompanhamento de dignitários. 

Art. 391. Caberá à DSEG controlar a distribuição do traje padrão, inclusive para os servidores lotados 
na unidade de transporte. 

§ 1º Os trajes serão fornecidos exclusivamente aos técnicos judiciários/segurança e transporte 
referenciados no art. 389. 

§ 2º No primeiro fornecimento, cada servidor receberá dois conjuntos do traje padrão. 

§ 3º Os provisionamentos posteriores, a título de reposição, ocorrerão no interregno mínimo de 18 
meses contados do último fornecimento, segundo critérios de conveniência e de oportunidade. 

§ 4º Os uniformes que possuírem inscrições, distintivos ou quaisquer símbolos que identifiquem a 
Justiça Federal deverão, quando inservíveis, ser devolvidos à DSEG para serem destruídos. 
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Subseção I 
Disposição Geral 

 

Art. 392. Esses dispositivos têm caráter sugestivo em relação aos técnicos judiciários/segurança e 
transporte lotados nas VFs e nos JEFs da seccional, bem como em unidades administrativas das 
subseções judiciárias. 

Parágrafo único. Caso haja interesse por parte de algum juízo ou de Juiz Federal Diretor de 
Subseção Judiciária quanto ao uso do traje padrão por agente de segurança, ele deverá ser solicitado 
à DIRFO. Nesse caso, sendo o uso autorizado e o traje fornecido, o técnico judiciário/segurança e 
transporte passará a se submeter aos termos desta seção. 

 

Seção IV 
Da Custódia de Réus Presos 

 

Art. 393. A custódia dos réus presos acomodados na carceragem do Foro Desembargadora Federal 
Marilena Franco é de responsabilidade de seus condutores (agentes policiais e/ou outras autoridades 
de segurança). Os procedimentos deverão ser acompanhados pelos agentes de segurança do DSEG 
lotados no foro. 

I - Os presos serão desembarcados por seus condutores no estacionamento localizado nos fundos do 
edifício, sendo encaminhados por estes até a carceragem, pelo portão de acesso. 

II - quando da entrada do custodiado, os agentes de segurança da SJRJ verificarão as condições 
físicas apresentadas, relatando no livro de ocorrências qualquer anormalidade aparente; 

III - a fim de evitar autolesão e atentados contra a própria vida, poderá ser feita busca pessoal nos 
presos, visando descobrir materiais ou objetos perigosos. Sendo o preso do sexo feminino e havendo 
necessidade de revista pessoal, esta deverá ser feita por uma agente de segurança da SJRJ ou, na 
falta desta, por uma vigilante ou uma policial. 

Art. 394. Os agentes de segurança da SJRJ farão a triagem dos presos na antessala de acesso ao 
corredor das celas com os agentes policiais da escolta, a fim de promover a separação. Os presos 
deverão ser separados por sexo, periculosidade ou qualquer outra forma que se fizer necessária e 
serão todos colocados nas celas, observados os cuidados necessários à segurança. 

I - Os presos aguardarão obrigatoriamente nas celas a solicitação de encaminhamento ao local onde 
será realizada a audiência. 

Art. 395. Assim que solicitado pelo juiz, diretor de secretaria ou servidor responsável, o preso será 
encaminhado pelos policiais (acompanhados pelos agentes de segurança) pelos corredores internos 
e elevadores até o local onde será realizada a audiência. 

I - O preso permanecerá acompanhado pelos condutores até o término da audiência, quando será 
feito o percurso inverso a fim de retornar à carceragem. 

Art. 396. A colocação de algemas no réu preso será realizada nos casos de resistência, fundado 
receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia, justificada a excepcionalidade por 
escrito. O procedimento deverá ser realizado antes da retirada do réu da cela, podendo ser relaxado 
após a entrada no local onde será realizada a audiência, por determinação do juiz. 

Art. 397. Após o término de cada audiência, os presos deverão ser conduzidos (pelos agentes 
policiais e/ou outras autoridades de segurança) para as unidades prisionais respectivas, reduzindo ao 
mínimo o número de presos acautelados na carceragem, minimizando-se o risco gerado pela grande 
concentração de réus. 
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Art. 398. O advogado que obtiver permissão do juízo para ver seu cliente no parlatório deverá solicitar 
o preenchimento de formulário, disponível na intranet, pela vara criminal. O próprio advogado 
encaminhará o formulário à área de segurança. 

Parágrafo único. O preso será conduzido ao parlatório pelo acesso interno e o advogado terá seu 
acesso pela sala da OAB. 

Art. 399. É vedado o acesso de pessoas não autorizadas pelo juízo responsável às dependências 
carcerárias. Excetuam-se de autorização para acesso os agentes policiais e/ou outras autoridades 
de segurança que estiverem conduzindo os presos, os agentes de segurança da DSEG e os 
defensores públicos. 

Art. 400. Em caso de necessidade, a critério do juízo, poderão ser entregues aos presos, pelo 
advogado ou por familiares, alimentos, peças de vestuário e outros itens. Todo o material será 
vistoriado por meio de escâner de bagagem ou outros meios disponíveis. 

Parágrafo único. O advogado e/ou o familiar que obtiver permissão do juízo, deverá solicitar o 
preenchimento de formulário, disponível na intranet, pela vara criminal. O formulário preenchido e o 
item respectivo deverão ser entregues à área de segurança. Caberá a um agente de segurança 
judiciária encaminhar o material diretamente à carceragem. 

 

Seção V 
Da Utilização do Veículo Blindado 

 

Art. 401. O veículo blindado ficará sob guarda e controle de uso pela DSEG, sendo utilizado conforme 
a seguinte ordem: 

I - a. na condução de Juízes Federais e Juízes Federais Substitutos que estejam sob ameaça; 

II - no transporte de juízes a estabelecimentos prisionais para inspeções mensais; 

III - nas viagens do Diretor e do Vice-Diretor do Foro às subseções judiciárias; 

IV - nos deslocamentos do Juiz de Plantão da capital realizados entre 22h e 5h. 

Art. 402. Especificamente quanto à utilização do veículo blindado pelos juízes que estejam sob 
ameaça, compete ao Diretor do Foro autorizar, preventivamente, o uso por até 72 horas. 

Parágrafo único. Diante da necessidade de extensão do período de uso do veículo, caberá ao juiz 
solicitar autorização diretamente à Comissão de Segurança Permanente, instituída pelo TRF2. 

Art. 403. Eventuais solicitações de dignitários da seccional para uso do veículo blindado em situações 
não contempladas nesta seção deverão ser encaminhadas diretamente ao Diretor do Foro. 
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TÍTULO VIII 
DA COORDENADORIA DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

(Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

 
 

Capítulo I 
Da Finalidade, Estrutura e Competências 

(Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

 
Seção I 

Da Finalidade 

(Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

 

Art. 404. A CCDE apresenta as seguintes finalidades: (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

I - capacitar e desenvolver os servidores para cumprimento da missão institucional e melhoria da 
prestação jurisdicional; (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

II - implantar e desenvolver programas de aprendizagem voltados para a capacitação inicial e 
continuada dos servidores e desenvolvimento gerencial; (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-

2013/00004) 

III - promover eventos institucionais relacionados à capacitação e desenvolvimento de servidores; 

(Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

IV - atuar no monitoramento do clima institucional, promovendo ações de melhoria; (Redação aprovada 

pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

V - contribuir para o alcance das metas definidas nos planos estratégicos da Justiça Federal e 
especialmente da SJRJ. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

 
 

Seção II 
Da Atuação do Juiz Federal Supervisor de Capacitação e Desenvolvimento 

(Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

 

Art. 405. Compete ao Juiz Supervisor: (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

I - coordenar a política de capacitação e de desenvolvimento de servidores; (Redação dada pela Portaria nº 

JFRJ-PGD-2013/00004) 

II - analisar e autorizar a execução de cursos de capacitação internos e externos para servidores, com 
base nos resultados do levantamento de necessidades de capacitação e desenvolvimento e 
considerando o orçamento disponível; (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

III - divulgar os resultados das ações de desenvolvimento gerencial; (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-

PGD-2013/00004) 

IV - representar a SJRJ na comunidade acadêmica e perante outras instituições ou órgãos de 
capacitação e desenvolvimento. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

Parágrafo único. A função de Juiz Supervisor será ocupada por magistrado indicado pelo Diretor do 
Foro para mandato de dois anos. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 
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Seção III 
Da Organização Estrutural 

(Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

 

Art. 406. A CCDE, da estrutura da SGP, possui a seguinte organização: (Redação dada pela Portaria nº 

JFRJ-PGD-2015/00002) 

I - Coordenação do Núcleo; (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

II - Seção de Capacitação (SECAP); (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

III - Seção de Desenvolvimento (SEDES); (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

IV – Setor de Educação a Distância (SEEAD). (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 
 

Seção IV 
Das Competências 

(Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

 

Art. 407. São competências da CCDE: (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

I - elaborar políticas e diretrizes de capacitação e desenvolvimento dos servidores da seção judiciária, 
visando adequar os projetos e planos de formação dos servidores às diretrizes do Plano Nacional de 
Capacitação (PNC) do CJF e às orientações do CNJ; (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

II - atuar na interação com outras unidades da SJRJ para a formulação de políticas e diretrizes de 
capacitação e desenvolvimento de servidores; (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

III - atuar no planejamento e organização dos eventos institucionais relacionados à capacitação e ao 
desenvolvimento de servidores, desde sua concepção até sua realização; (Redação dada pela Portaria nº 

JFRJ-PGD-2013/00004) 

IV - propor diretrizes para o levantamento de necessidades de capacitação e desenvolvimento de 
servidores; (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

V - propor e/ou viabilizar programas internos direcionados à captação, à retenção e ao 
desenvolvimento de competências necessárias aos servidores para o alcance dos objetivos 
estratégicos da seção judiciária; (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

VI - propor, por intermédio do Juiz Supervisor, programação anual de ações de capacitação e 
desenvolvimento de servidores, encaminhando-as para a apreciação e aprovação do Diretor do Foro; 

(Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

VII - promover ações de expansão de capacitação e desenvolvimento de servidores para as 
subseções judiciárias, de acordo com as políticas e diretrizes estabelecidas; (Redação dada pela Portaria nº 

JFRJ-PGD-2013/00004) 

VIII - coordenar as atividades de educação a distância para servidores, na SJRJ, de modo a ampliar o 
acesso às ações de capacitação e desenvolvimento; (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

IX - coordenar a elaboração de instruções e regulamentos relativos à capacitação e ao 
desenvolvimento de servidores; (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

X - promover a interação com instituições públicas e privadas, visando à atuação conjunta em 
programas internos de capacitação e desenvolvimento de servidores e outras atividades correlatas; 
(Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

XI - coordenar a análise dos indicadores de Treinamento e Desenvolvimento (T&D) de servidores, 
com o objetivo de subsidiar o planejamento de ações de capacitação e desenvolvimento. (Redação dada 

pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 
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Capítulo II 
Dos Auxiliares da CCDE 

(Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

 
Seção I 

Do Especialista 

(Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

 

Art. 408. O magistrado ou o servidor especialista é responsável pela proposição, análise e validação 
dos conteúdos programáticos das ações de capacitação e desenvolvimento de servidores 
organizadas pela SJRJ, além de prestar consultoria na sua área de conhecimento. (Redação dada pela 

Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

§ 1º Os especialistas serão designados pelo Juiz Supervisor. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-

2013/00004) 

§ 2º No caso de impossibilidade da atuação do especialista designado, o Juiz Supervisor poderá 
indicar outro especialista para atuar provisoriamente. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

 
Seção II 

Do Conteudista 
(Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

 

Art. 409. O magistrado ou o servidor conteudista é responsável pela elaboração, adaptação ou 
revisão de material didático-pedagógico. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

Parágrafo único. No caso da modalidade de ensino a distância, o conteudista também é responsável 
pela articulação das linguagens das diversas mídias que serão utilizadas e, quando for o caso, 
configuração do ambiente virtual de aprendizagem. 

Art. 410. O conteudista será selecionado pela CCDE, considerando a formação e/ou experiência com 
o conteúdo a ser produzido. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

Art. 411. São critérios para seleção de conteudistas: (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

I - constar do cadastro de profissionais colaboradores da CCDE; (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-

2015/00002) 

II - ter formação, experiência e/ou conhecimento na área cuja matéria é objeto da ação de 
capacitação ou desenvolvimento de servidores; (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

III - no caso de cursos virtuais, ter, preferencialmente, participado de cursos para formação de 
profissionais de Educação à Distância (EAD), tais como desenhista instrucional, docência on line, 
entre outros. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

Art. 412. A atuação do conteudista poderá ocorrer nas seguintes situações: (Redação aprovada pela 

Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

I - elaboração de material didático inédito, incluindo, no caso dos cursos a distância, a criação de 
recursos pedagógicos multimídias e respectivas configurações no ambiente virtual de aprendizagem; 

(Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

II - adaptação de material didático preexistente, incluindo a transposição de curso presencial para a 
modalidade a distância e vice-versa; (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

III - revisão de material didático preexistente, enquadrando-se também nesta situação a revisão 
técnica feita por servidor especialista no tema do curso e a revisão ortográfica e gramatical feita por 
servidor especialista na área de língua portuguesa. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 
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§ 1º Os cursos a distância que assim demandarem poderão contar com um conteudista para 
elaboração do material didático textual e outro para produzir os recursos multimídias e configurar o 
ambiente virtual de aprendizagem. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004 e Renomeado 

como § 1º pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00004) 

§ 2º Para a elaboração de material didático inédito e a criação e configuração de recursos pedagógicos 
multimídias no ambiente virtual de aprendizagem, o pagamento da gratificação por encargo de curso ou 
concurso (GECC) será feito considerando a carga horária prevista para a ação. Caso o conteudista 
somente produza o material didático inédito, sem criar e configurar recursos multimídias no ambiente 
virtual, ele fará juz a 50% da carga horária. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00004) 

§ 3º Para a adaptação de material didático preexistente, incluindo os casos de transposição de curso 
presencial para a modalidade a distância e de criação e configuração dos recursos multimídias no 
ambiente virtual a partir de conteúdo produzido por outra pessoa, o pagamento da GECC será feito 
considerando 50% da carga horária prevista para a ação. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00004) 

§ 4º Para a revisão de material didático preexistente, também sendo enquadrados os casos de 
revisão técnica feita por servidor especialista no tema do curso e a revisão ortográfica e gramatical 
feita por servidor especialista na área de Língua Portuguesa, o pagamento da GECC será feito 
considerando 50% da carga horária prevista para a ação. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00004) 
 

Seção III 
Dos Instrutores e Tutores 

(Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

 

Art. 413. Serão instrutores e tutores os magistrados e servidores responsáveis pela condução de 
ações de educação, implicando o planejamento de aulas, desenvolvimento do conteúdo do curso e a 
realização da avaliação de aprendizagem. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

Parágrafo único. No caso de educação a distância, serão denominados tutores, sendo também 
responsáveis pelo planejamento e mediação do processo de aprendizagem, acompanhando, 
orientando, estimulando e avaliando os alunos. 

Art. 414. São critérios para seleção de instrutores e tutores: (Redação e renumeração aprovadas pela Portaria 

nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

I - constar do cadastro de profissionais colaboradores da CCDE; (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-

2015/00002) 

II - ter formação, experiência e ou conhecimento na área cuja matéria é objeto da ação de 
capacitação ou desenvolvimento de servidores; (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

III - ter sido avaliado positivamente nos treinamentos anteriormente ministrados obtendo conceitos 
“muito bom” e /ou “excelente” relativos aos indicadores de desempenho. (Redação e renumeração aprovadas 

pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

§ 1º Caso 2 ou mais candidatos que já tenham sido instrutores atendam aos requisitos acima, a 
prioridade será para aquele que tenha atuado em menor número de horas no exercício ou no ano 
anterior. (Redação e renumeração aprovadas pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

§ 2º No caso de candidato magistrado, será também considerada a antiguidade. (Redação e renumeração 

aprovadas pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

§ 3º Serão priorizados os servidores que tiverem participado de curso de formação para instrutores ou 
tutores, conforme o caso. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

§ 4º Instrutores e tutores selecionados deverão obedecer às regras estabelecidas. (Redação e 

renumeração aprovadas pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 
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Seção IV 
Dos Coordenadores de Turmas 

(Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

 

Art. 415. O papel de coordenador de turma será exercido por servidor que atue na logística de 
realização das ações de capacitação e desenvolvimento, envolvendo atividades de preparação, 
monitoramento e avaliação. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

§ 1º Nas turmas presenciais realizadas na capital ou na modalidade a distância, a coordenação será 
realizada por servidores lotados na CCDE. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

§ 2º No caso de turmas presenciais realizadas nas subseções judiciárias, a coordenação será 
desempenhada, solidariamente, pelos servidores lotados na CCDE e pelos gestores administrativos 
das subseções ou servidor indicado pelos mesmos. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

Art. 416. São atribuições do coordenador de turma: (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

I - planejar e providenciar as condições inerentes à realização de turmas, coordenando a divulgação 
para o público-alvo, controlando e confirmando as inscrições e viabilizando os recursos e 
equipamentos necessários, incluindo os materiais didáticos e instrumentais utilizados nas avaliações; 
II - realizar a abertura da turma, no primeiro dia de aula dos cursos presenciais, apresentando o 
instrutor, as informações do planejamento didático do curso e os critérios para certificação;  

III - controlar a frequência das turmas sob sua coordenação ao longo do curso, e, nos casos das 
turmas presenciais, responsabilizar-se pela confecção e guarda da folha de presença, além do 
lançamento das eventuais faltas e obtenção das respectivas justificativas; 

IV - realizar o fechamento da turma, no último dia de aula dos cursos presenciais, aplicando a 
avaliação de reação ao curso, conferindo com o instrutor os resultados da avaliação de aprendizagem 
e quais participantes foram aprovados ou reprovados; 

V - organizar todos os documentos relacionados à execução da turma e adotar as medidas 
necessárias à destinação correta para cada um, após a finalização das turmas. 

 

 

Capítulo III 
Da Capacitação e Desenvolvimento dos Servidores 

(Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

 

Seção I 
Disposições Preliminares 

(Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

 

Art. 417. A programação anual de ações de capacitação e desenvolvimento será aprovada pelo 
Diretor do Foro no mês de dezembro do exercício anterior. (Redação e renumeração aprovadas pela Portaria nº 

JFRJ-PGD-2013/00004) 

Parágrafo único. As inscrições para as ações de capacitação deverão ser solicitadas somente por 
ocasião da divulgação dos cursos pela CCDE, quando serão apresentadas as informações 
pertinentes. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

Art. 418. O limite máximo para atuação em atividade de instrutoria, na SJRJ, é de 120h anuais por 
magistrado e por servidor. (Redação e renumeração aprovadas pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

Parágrafo único. O limite máximo de horas definido no caput poderá ser ultrapassado, desde que por 
determinação expressa do Diretor do Foro. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 
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Seção II 
Das Ações 

(Renumeração aprovada e redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

 

Art. 419. São consideradas ações de capacitação: cursos, seminários, congressos, feiras e eventos 
similares que contribuam para a atualização profissional e o desenvolvimento do servidor e que se 
coadunem com as necessidades institucionais desta seção judiciária. (Redação e renumeração aprovadas 

pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

§ 1º As ações de capacitação referidas no caput abrangem as realizadas fora da seccional e/ou 
aquelas realizadas por consultor/consultoria externo(a) em suas dependências, cuja participação 
implique utilização de recursos financeiros desta SJRJ, tais como: pagamento de diária, passagens, 
taxa de inscrição/matrícula, mensalidades etc., com ou sem afastamento do servidor de suas 
atividades laborativas. Também estão abarcados os casos em que não haja a utilização dos recursos 
financeiros supra, mas que exijam o afastamento parcial ou total do servidor de suas atividades 
laborativas. (Redação e renumeração aprovadas pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

§ 2º Não estão englobadas as ações internas de capacitação programadas pela CCDE. (Redação dada 

pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

Art. 420. As ações de capacitação classificam-se quanto à carga horária em: (Renumeração aprovada pela 

Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

I - de curta duração (até 20h); 

II - de média duração (acima de 20h até 80h); 

III - de longa duração (acima de 80h até 240h); 

IV - especiais (acima de 240h). 

Art. 421. São pré-requisitos para participação em ações de capacitação: (Renumeração aprovada pela 

Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

I - enquadramento nos critérios estabelecidos pela instituição organizadora quanto ao público-alvo; 

II - concordância do gerente imediato e da direção da unidade de lotação do servidor, tendo em vista 
a pertinência com os serviços realizados; (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

III - formalização do compromisso quanto à forma de multiplicação dos conhecimentos; 

IV - cumprimento de compromissos decorrentes de participação anterior em ações de capacitação. 

Parágrafo único. As ações destinam-se a servidor ocupante de cargo efetivo, inclusive em estágio 
probatório, servidor requisitado de outras instituições públicas e funcionários com cargo em comissão. 
(Redação e renumeração aprovadas pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

Art. 422. Para as ações de longa duração e as especiais, além dos pré-requisitos relacionados no art. 
421, também deve ser considerado o seguinte: (Redação e renumeração aprovadas pela Portaria nº JFRJ-PGD-

2013/00004) 

I - compromisso formal de permanência nesta seção judiciária por período equivalente ao prazo de 
duração do curso frequentado, a contar da data de encerramento. 

§ 1º No caso de desistência por livre iniciativa do treinando, licença para tratar de interesse particular 
ou vacância do cargo público decorrente de exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outro 
cargo inacumulável, remoção a pedido ou redistribuição durante o período de realização da ação de 
capacitação, deverá ser ressarcida ao erário quantia igual à que foi despendida pela seção judiciária. 

§ 2º Após o término da ação de capacitação e antes de decorrido o prazo formal acordado para 
permanência nesta SJRJ, incorrendo o treinando nas hipóteses acima, deverá ser ressarcida ao 
erário a quantia cujo cálculo levará em consideração, proporcionalmente, o tempo de duração do 
curso e o tempo decorrido até a data de início do afastamento. 
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Art. 422-A. As ações de capacitação devem ser solicitadas pelo superior hierárquico imediato do 
servidor, mediante preenchimento de formulários próprios e encaminhados à área de treinamento, 
com prazo mínimo de 20 dias de antecedência ao início do curso. (Renumeração aprovada pela Portaria nº 

JFRJ-PGD-2013/00004) 

§ 1º As ações de capacitação que não ensejem a utilização de recursos financeiros desta SJRJ 
excetuam-se do prazo referido no caput deste artigo. 

§ 2º A solicitação de cursos implica a apresentação de justificativa e, para as ações de longa duração 
e especiais, de proposta de aplicação e detalhamento de objetivos e metas a serem alcançadas, 
mediante preenchimento de formulário próprio. 

§ 3º Toda e qualquer ação de capacitação implica comprometimento do gerente imediato, desde a 
indicação da participação do servidor até a efetiva utilização dos conhecimentos adquiridos 
(transferência de aprendizagem). 

Art. 422-B. As ações de capacitação comprometem o servidor a multiplicar os conhecimentos adquiridos 
àqueles que desempenham tarefas afins. (Renumeração aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

Art. 422-C. São consideradas formas de multiplicação dos conhecimentos adquiridos: (Renumeração 

aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

I - divulgação de material informativo; 

II - emissão e divulgação de relatório, conforme padrão de Comunicações Administrativas 
disponibilizado pela intranet; 

III - atividades expositivas (palestras, cursos, conferências); 

IV - grupos de debates, oficinas, reuniões específicas; 

V - aplicação dos conhecimentos na unidade de trabalho. 

§ 1º Quanto às ações de longa duração e as especiais, não obstante a indicação preliminar feita pelo 
solicitante, cabe à CCDE referendar a forma de multiplicação dos conhecimentos adquiridos mais 
adequada, levando em consideração, entre outros aspectos, o ineditismo e a complexidade do 
conteúdo programático. Na persistência de dúvida, esta deverá ser dirimida pelo gerente do setor 
hierárquico imediatamente superior. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

§ 2º Ao término das ações de média duração, deverá o servidor apresentar um relatório, conforme 
modelo próprio, em no máximo 20 dias. Para os cursos de longa duração e os especiais, no máximo 
em 40 dias. 

§ 3º Não obstante a emissão e divulgação de relatório, os cursos de longa duração e os especiais 
comprometem o servidor a outras formas de multiplicação. 

§ 4º As ações de média e longa duração, além das especiais implicam também o compromisso por 
parte do gerente imediato de apresentar, após seis meses do término do curso, relatório de impacto 
com descrição da situação anterior e os resultados obtidos mediante a aplicação dos conhecimentos 
adquiridos, conforme modelo padronizado. 

§ 5º A impossibilidade eventual de o servidor realizar a multiplicação, conforme descrito no formulário 
próprio, deve ser comunicada ao superior hierárquico imediato, proponente da ação de capacitação, 
que deverá analisá-la e, com o servidor, marcar nova multiplicação. 

Art. 422-D. (Revogado pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

Art. 422-E. A hipótese de licença para capacitação de servidor, no interesse da Administração está 
regulamentada em ato próprio do CJF. (Renumeração aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

Art. 422-F. Os critérios dos afastamentos para estudo ou missão no exterior dos servidores ocupantes 
de cargo efetivo desta seção judiciária seguem os termos de ato próprio do CJF. (Renumeração aprovada 

pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 
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Seção III 
Do Programa de Pós-Graduação 

(Renumeração aprovada e redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

 

Art. 423. O Programa de Pós-Graduação da SJRJ é destinado ao custeio parcial de cursos de pós-
graduação lato sensu a servidores ocupantes de cargo efetivo do quadro de pessoal. 

Art. 424. São as seguintes as regras e os procedimentos para implantação do programa de pós-
graduação: 

I - As bolsas de estudo serão concedidas, mediante processo seletivo, segundo a ordem de 
classificação, observada a proporção de dois terços das vagas para a área judiciária e um terço para 
a área administrativa. 

a) Na hipótese de restarem vagas destinadas a uma das áreas, por falta de candidato, estas serão 
revertidas para a outra área. 

b) Para efeitos do caput deste inciso, consideram-se área judiciária: 

- Varas Federais; 

- Juizados Especiais Federais; 

- Turmas Recursais; 

- Subsecretaria de Distribuição e Atividades Judiciárias e unidades com atribuição correspondente 
nas subseções judiciárias; 

- Subsecretaria de Cálculo Judicial e unidades com atribuição correspondente nas subseções 
judiciárias; 

- Núcleo de Controle de Mandados e Seções de Controle de Mandados; 

- Arquivo Geral; 

- Unidades responsáveis pelo Protocolo Judicial na capital e nas subseções judiciárias. 

c) O servidor cedido ou removido do TRF2 ou da Seção Judiciária do Espírito Santo (SJES) deverá se 
habilitar no órgão de origem. 

II - Para o programa de pós-graduação da SJRJ, será reservado 10% do orçamento geral de 
capacitação. 

III - Cabe ao Diretor do Foro a concessão das bolsas de estudo, após o processo seletivo realizado 
pela CCDE e compreenderá as fases de habilitação e classificação. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-

PGD-2015/00002) 

IV - O processo seletivo será de acordo com cronograma divulgado anualmente pela CCDE, 
respeitando os requisitos constantes em ato próprio do TRF2. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-

2015/00002) 

V - A concessão da bolsa de estudo não surtirá efeito financeiro retroativo. 

VI - A revogação da bolsa de estudo dar-se-á consoante os termos de ato próprio do TRF2.  

VII - O servidor beneficiado que incorrer em situação que provoque seu desligamento do curso ou que 
contrarie requisito para obtenção da bolsa, conforme previsto em ato próprio do TRF2, estará sujeito 
ao ressarcimento dos valores reembolsados pela SJRJ. 

 
Seção IV 

Disposição Geral 
 (Renumeração aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

 

Art. 425. A comissão de avaliação constituída com a finalidade de examinar os casos especiais e 
emitir parecer sobre a utilização de cursos para a concessão de adicional de qualificação pela SJRJ 
atua em conformidade com ato conjunto dos órgãos do Poder Judiciário e orientações operacionais 
produzidas pelo CJF e os tribunais regionais federais. 
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TÍTULO IX 
DA GESTÃO DE PESSOAS 

(Renumeração aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

 
Capítulo I 

Dos Assuntos Relativos a Pessoal 
 (Renumeração aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

 

Seção I 
Da Frequência Mensal 

 

Art. 426. Os diretores de secretaria, de subsecretaria e de divisão, os coordenadores de núcleo e os 
gerentes das UAPOs deverão encaminhar, mensalmente, à SECAD da estrutura da SGP, o 
formulário eletrônico relativo à frequência de seus subordinados, disponível no SIGA-DOC. 

I - O formulário deverá ser encaminhado por meio eletrônico, impreterivelmente até o 2º dia útil de 
cada mês; 

II - a SECAD receberá eletronicamente os formulários encaminhados e verificará as informações 
prestadas, adotando as providências quanto aos lançamentos pertinentes. 

Art. 427. Quando houver alteração na frequência de algum servidor, o superior hierárquico deverá 
lançar no formulário eletrônico apenas aquelas constantes nas opções apresentadas no sistema. 

Parágrafo único. Deverão constar também as datas de início e de término da lotação de servidores na 
unidade. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

Art. 428. As alterações de frequência decorrentes de hipóteses não disponibilizadas no sistema serão 
comunicadas pela SGP aos superiores hierárquicos mediante memorando eletrônico após a 
concessão ou o deferimento dos pedidos apresentados pelos servidores, salvo em relação às férias 
regulamentares, cuja escala é publicada mensalmente no Boletim Interno Eletrônico (BIE). 

I - É de inteira responsabilidade dos gerentes aferir se o período de ausência, licença ou afastamento 
comunicado pela SGP corresponde aos dias não trabalhados pelo servidor, registrados no livro de ponto; 

II - compete aos gerentes relacionadas no art. 426 informar à SECAD qualquer divergência quanto 
à frequência. 

Art. 429. Se o servidor tiver frequência integral ou se o(s) dia(s) não trabalhado(s) não se 
adequar(em) às hipóteses disponíveis no sistema, o gerente deverá manter a opção “sem 
lançamentos” que já aparece como parâmetro no SIGA-DOC ao lado do nome do servidor. 

Art. 430. Os gerentes das UAPOs serão responsáveis pela veracidade e exatidão das informações 
lançadas no formulário. 

Art. 431. O encaminhamento da frequência mensal à SGP não dispensa o controle dos registros que 
devem ser efetuados no livro de ponto de cada unidade. 

 

Subseção I 
Da Participação em Movimento Grevista 

 

Art. 432. O servidor que paralisar seus serviços por motivo de greve deverá comparecer à respectiva 
unidade de trabalho e assinar o livro de ponto, tanto no horário de entrada como no de saída, 
registrando a condição “em greve”, inclusive aquele que exerça atividades externas. 

Art. 433. Encerrado o movimento grevista, os dias não trabalhados não poderão ser objeto de abono, 
e nem de cômputo de tempo de serviço ou de qualquer concessão de vantagem que o tenha por 
base, exceto se compensados na forma estabelecida, a teor do disposto em ato próprio do CJF. 
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§ 1º Por ato expresso e excepcional da Direção do Foro, após encerrado o período de greve, pode-se 
autorizar a compensação dos dias parados mediante plano a ser proposto para a execução do 
serviço não realizado, desde que seja viável esse procedimento na unidade, devendo ser aplicado o 
disposto na legislação em vigor. (Redação e renumeração aprovadas pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

§ 2º O servidor convocado para serviços considerados essenciais, definidos na legislação em vigor, 
que deixe de comparecer ao serviço, não poderá compensar os dias não trabalhados, devendo ser 
aplicado o disposto no inciso III do art. 434. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

Art. 434. Por ocasião do encaminhamento do formulário mensal de comunicação de alterações de 
frequência pelo SIGA-DOC, as ausências do servidor decorrentes da participação em movimentos de 
greve deverão ser comunicadas à SGP pelos diretores de secretaria, de subsecretaria e de divisão, 
pelos coordenadores de núcleo e pelos gerentes das unidades de apoio administrativo das 
subseções judiciárias, conforme o caso, de acordo com as seguintes opções: (Redação aprovada pela 

Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

I - ausência por participação em greve com compensação: na hipótese de o servidor já ter 
compensado ou estar compensando os dias não trabalhados, de acordo com o plano de 
compensação definido pelo gerente; 

II - ausência por participação em greve com compensação a definir: quando, por ocasião do 
encaminhamento do Formulário Mensal de Frequência, não for possível definir se haverá ou não 
compensação em decorrência de continuidade do movimento grevista ou por restar pendente a 
definição do plano de compensação; 

III - ausência por participação em greve sem compensação: na hipótese de não ser facultado ao 
servidor um plano de compensação, ou não ser aceito por ele o que foi oferecido pela chefia. 

§ 1º Nas hipóteses dos incisos I e II, não haverá desconto dos dias não trabalhados. 

§ 2º Na hipótese do inciso III, o servidor sofrerá o desconto, proporcional, em folha de pagamento, 
dos dias paralisados, conforme estabelece ato próprio do CJF. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-

PGD-2013/00004) 

§ 3º Caso a compensação acordada não ocorra efetivamente, caberá aos diretores de secretaria, de 
subsecretaria e de divisão, aos coordenadores de núcleo e aos gerentes das unidades de apoio 
administrativo das subseções judiciárias, conforme o caso, comunicar à SGP, para fins do desconto 
remuneratório correspondente. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

§ 4º A definição quanto à possibilidade ou não de compensação de que trata o inciso II deverá ser 
comunicada à SGP, por meio de memorando no SIGA-DOC em, no máximo, cinco dias do término do 
movimento grevista, sob pena de ser considerada a hipótese constante no inciso III. 

 

Seção II 
Da Concessão de Férias aos Servidores 

 

Art. 435. Os períodos de férias dos servidores da SJRJ serão inseridos no sistema informatizado 
pelos diretores de secretaria, de subsecretaria e de divisão, pelos coordenadores de núcleo e pelos 
gerentes das UAPOs, conforme o caso. 

Parágrafo único. As férias dos diretores e dos responsáveis pelas unidades de apoio administrativo 
serão inseridas pelos próprios, mantendo sob sua guarda o documento que comprove a anuência do 
superior hierárquico. 

Art. 436. O prazo para a marcação das férias por meio do sistema informatizado será de até 30 dias 
antes do 1º dia do mês em que se iniciam as férias. 
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Parágrafo único. Após esse prazo, na hipótese de pedido de segunda ou terceira etapas de férias, a 
marcação poderá ser feita pela SECAD, mediante solicitação do superior hierárquico, desde que seja 
encaminhada com a antecedência de, no mínimo, 10 dias do início da fruição. 

Art. 437. Não serão aceitos pedidos intempestivos, salvo se encaminhados pelos titulares constantes 
do art. 435, ou seus substitutos legais, com as justificativas para a inobservância do prazo. A DIRFO, 
após análise, autorizará ou não a marcação intempestiva. 

Parágrafo único. Caso sejam autorizadas, tratando-se de período de férias que implique pagamento 
de vantagens pecuniárias, estas serão creditadas na folha de pagamento do mês posterior. 

Art. 438. A antecipação da remuneração correspondente ao mês de gozo da 1ª parcela de férias 
somente será paga mediante opção expressa do servidor. 

Art. 439. Caso sejam concedidos licenças ou afastamentos durante o período de férias, estas serão 
suspensas e o período remanescente será remarcado pela SECAD, iniciando-se no 1º dia 
imediatamente posterior ao término da licença ou do afastamento. 

Art. 440. Na hipótese de concessão de licença para tratamento da própria saúde que se inicie antes 
da fruição das férias e que abarque total ou parcialmente o período das férias, o servidor deverá 
requerer a marcação de novo período antes do término da licença. A não manifestação do servidor 
implicará a remarcação automática das férias pela SECAD para o 1º dia imediatamente posterior ao 
término da licença. 

Art. 441. O adiamento das férias acarreta a suspensão do pagamento das vantagens pecuniárias. 
Caso o servidor já as tenha recebido, deverá devolvê-las por meio de GRU ou por autorização de 
estorno do valor em conta-corrente, no prazo de cinco dias, contados da data do crédito ou da 
publicação de portaria de alteração, se esta for posterior ao crédito. 

Parágrafo único. Não haverá devolução nas seguintes hipóteses: 

I - alteração; 

II - interrupção do gozo das férias; 

III - se o novo período de férias estiver compreendido no mesmo mês ou nos três meses 
subsequentes. 

Art. 442. Em caso de interrupção de férias, o gozo dos dias remanescentes dar-se-á sem 
parcelamento, exceto se o saldo de dias restantes possibilitar a fruição de, no mínimo, 10 dias em 
cada etapa. 

Art. 443. O servidor perderá o direito às férias quando não gozá-las até o último dia do período 
aquisitivo subsequente, independentemente de terem sido parceladas. 

§ 1º Não haverá perda de direito em caso de a não marcação de férias dentro do prazo regulamentar 
for motivada por necessidade de serviço justificada pelo superior hierárquico. 

§ 2º Encontra-se disponível na intranet, na página da SGP, consulta permanente acerca do histórico 
de férias e dos períodos aquisitivos de todos os servidores, com as informações referentes aos 
prazos máximos para a fruição. 

Art. 444. Quando o período de férias solicitado não corresponder ao número de dias a que o servidor 
tiver direito, a SECAD providenciará, automaticamente, o ajuste, mantendo-se a data de início. 

Art. 445. As férias dos servidores requisitados serão concedidas de acordo com as regras do órgão 
ou entidade cedente. 

Parágrafo único. Os servidores requisitados deverão apresentar certidão emitida pelo órgão de 
origem que comprove a data de início de exercício e o período aquisitivo de férias a que têm direito. 
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Subseção I 
Disposições Gerais 

 
Art. 446. A concessão de férias a servidores é regulamentada pela Lei nº 8.112/90, bem como por ato 
próprio do CJF. 

Art. 447. Os servidores colocados à disposição da Direção do Foro que estiverem de licença médica 
somente terão férias autorizadas após 30 dias de exercício de atividades laborativas, contados do 
término da licença, salvo se essa medida implicar perda de direito ao gozo de férias, cuja situação 
será apreciada pela DIRFO. 

 

Seção III 
Da Prestação de Serviço Extraordinário 

 

Art. 448. Será considerado serviço extraordinário aquele que exceder a jornada de trabalho de 8h diárias. 

Parágrafo único. O servidor que cumpre jornada ininterrupta de 7 horas diárias poderá prestar serviço 
extraordinário desde que, no dia da prestação de serviço, cumpra a jornada de 8 horas de trabalho 
com intervalo de, no mínimo, uma hora. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

Art. 449. O pedido de realização de serviço extraordinário para atender situações excepcionais e 
temporárias, devidamente justificadas, com vistas à percepção do adicional correspondente ou para 
fins de conversão em banco de horas, deverá ser previamente dirigido à SGP. 

Parágrafo único. Caso o pedido para a realização de horas extras objetive o pagamento do adicional por 
serviço extraordinário, a autorização estará condicionada, também, à disponibilidade orçamentária. 

Art. 450. Na hipótese de plantão judiciário, as horas extraordinárias efetivamente trabalhadas acima 
da jornada diária regulamentar serão convertidas em banco de horas, sem necessidade de 
autorização prévia da DIRFO, desde que o diretor de secretaria da unidade onde ocorreu o plantão 
encaminhe a ficha individual de frequência de que trata o art. 455 e seja observado o limite constante 
no § 2º do art. 456. 

Art. 451. No encaminhamento do pedido de autorização para a realização de serviço extraordinário 
deverão ser observados os seguintes procedimentos: 

I - elaborar a proposta no SIGA-DOC, por memorando, a ser encaminhada pelo diretor de secretaria, 
de subsecretaria e de divisão ou pelo coordenador de núcleo, à SGP, observando-se a antecedência 
mínima de cinco dias úteis, contados da data de início da realização do serviço, salvo justificativa que 
comprove a impossibilidade de cumprimento do prazo; 

II - registrar manifestação fundamentada acerca da necessidade da prestação do serviço, bem como 
da excepcionalidade e temporariedade da situação, apresentando, ainda, as tarefas a serem 
executadas e a impossibilidade de fazê-lo durante o expediente regular. No caso de solicitação para 
fins de semana e feriados, deverá ser informado o motivo pelo qual as tarefas não podem ser 
executadas em dias úteis; 

III - informar o(s) nome(s) do(s) servidor(es) que será(ão) convocado(s), mencionando-se o(s) dia(s) 
ou o período de prestação do serviço, com a discriminação do horário a ser cumprido; 

IV - registrar se a solicitação visa ao pagamento de adicional de serviço extraordinário ou à conversão 
das horas extras em banco de horas, observando-se os limites de 2h em dias úteis, de 10h semanais 
(domingo a sábado), de 44h mensais e de 134h anuais. 

§ 1º O servidor somente poderá prestar serviço extraordinário na unidade em que estiver lotado, 
excepcionando-se a hipótese de colocação em dia de tarefas específicas e mediante plano de 
esforço concentrado, e desde que haja concordância do superior hierárquico. (Redação aprovada pela 

Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 
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§ 2º Nos JEFs, o limite anual de que trata o inciso IV poderá ser ultrapassado, em caráter 
excepcional, mediante autorização do Diretor do Foro, exclusivamente na hipótese de colocação em 
dia de tarefas específicas, mediante plano de esforço concentrado aprovado pelo Diretor do Foro. 

(Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

Art. 452. O processamento da solicitação contemplará: 

I - autuação e instrução de processo administrativo pela SGP, com base nas disposições legais e 
regulamentares, incluindo o cálculo estimado do adicional, na forma determinada em ato próprio do 
CJF, com fulcro nos horários informados, observados os limites legais; (Redação aprovada pela Portaria nº 

JFRJ-PGD-2013/00004) 

II - verificação da disponibilidade orçamentária para pagamento do adicional pela SOF, caso o pedido 
seja com vistas ao pagamento de adicional por serviço extraordinário; 

III - encaminhamento à SG, quando o pedido for originário da área administrativa, que procederá à 
aferição da necessidade da prestação do serviço extraordinário, bem como da excepcionalidade e 
temporariedade da situação apresentada, manifestando-se sobre o mérito do pedido. 

Art. 453. Caberá à SGP comunicar a decisão ao solicitante. 

Art. 454. É vedada a prestação de serviço extraordinário sem prévia autorização da DIRFO no caso 
de concessão de adicional, assim como o cumprimento de horas extras além do que foi autorizado na 
proposta encaminhada. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

Art. 454-A. Caberá ao magistrado de VF, JEF ou TR autorizar a prestação de serviço extraordinário 
com compensação por banco de horas para os servidores lotados nos juízos. (Redação aprovada pela 

Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

Art. 455. Após a realização do serviço extraordinário, o diretor ou o coordenador de núcleo encaminhará 
à SGP, até o 2º dia útil do mês subsequente ao da prestação do serviço, a ficha individual de frequência 
de serviço extraordinário, conforme ato próprio do CJF, devidamente preenchida, atestada pelo superior 
hierárquico do servidor, bem como o relatório das atividades realizadas. 

Parágrafo único. Caso haja necessidade de comprovação dos horários de entrada e saída do servidor, 
será solicitado, à DSEG, o relatório de controle de acesso às portarias dos prédios (manual ou digital). 

Art. 456. Caberá ao diretor ou ao coordenador de núcleo o controle do cômputo das horas 
extraordinárias convertidas em banco de horas, devendo comunicar a compensação à SGP, no 
formulário constante do SIGA-DOC “SGP: Comunicações de alterações de frequência”, por ocasião 
do encaminhamento da frequência mensal. 

§ 1º As horas constantes no banco de horas deverão ser utilizadas até o final do exercício a que se 
referem, salvo as trabalhadas nos meses de novembro e dezembro, que poderão ser utilizadas até o 
final do exercício subsequente. 

§ 2º Os créditos de horas constantes no banco de horas limitam-se a 240h, que correspondem a 30 dias. 

Art. 457. Novas solicitações de prestação de serviço extraordinário, referentes à mesma unidade de 
lotação, somente poderão ser formalizadas após a adoção das providências mencionadas no art. 
455, observando-se os procedimentos fixados no art. 451. 

Art. 458. As propostas encaminhadas que estejam em desacordo com estes procedimentos serão 
devolvidas ao solicitante. 
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Seção IV 
Da Concessão de Licença 

 

Subseção I 
Da Solicitação de Licença 

 

Art. 459. Os pedidos de LTS e Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família (LTPF) deverão 
ser protocolados na Seção de Serviços de Saúde (SESAU), na Seção de Perícias e Assuntos 
Técnicos (SEPER) ou nas UAPOs até o 3º dia útil a contar do primeiro dia do afastamento, mediante 
formulário específico, observados os procedimentos constantes nesta seção. 

Art. 460. O formulário deverá ser preenchido integralmente pelo servidor e pelo superior hierárquico, 
devendo estar acompanhado de atestado, em envelope lacrado com identificação de confidencial, 
firmado por médico da SJRJ ou por médico externo. 

Parágrafo único. Na impossibilidade de preenchimento do formulário pelo servidor, será aceito aquele 
feito por portador designado, observando-se o disposto no caput deste artigo. 

Art. 461. As UAPOs ficarão responsáveis por enviar os formulários de licença médica acompanhados 
do atestado médico, em envelope lacrado com identificação de confidencial, para a SEPER, até o 1º 
dia útil após o recebimento. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

§ 1º A SESAU, a SEPER e as UAPOs não estão autorizadas a receber os formulários de licença 
médica e atestados médicos fora do prazo citado no art. 459, bem como formulários incompletos. 

§ 2º Pedidos intempestivos deverão ser justificados e encaminhados à CAMS, acompanhados do 
atestado médico e do formulário, devidamente preenchido, pelo servidor ou por portador designado, 
podendo ser utilizado o serviço de malote. Somente serão apreciados pela equipe médica da SJRJ 
quando o diagnóstico da doença justificar a não observância do prazo, mediante comprovação por 
médico da SJRJ. 

§ 3º Quando o diagnóstico não justificar a intempestividade, o médico da SJRJ poderá convocar o 
servidor para inspeção médica e caso ainda persista a incapacidade laboral homologar a licença a 
partir da data em que foi avaliado, observando-se o disposto no art. 469. (Redação aprovada pela Portaria nº 

JFRJ-PGD-2013/00004) 

Art. 462. A equipe médica da SJRJ deverá aferir a necessidade do licenciamento, bem como avaliar o 
número de dias de afastamento solicitado, com vistas à homologação ou não, total ou parcial, dos 
pedidos de licença constantes nos atestados emitidos por médico externo ou da SJRJ. 

Parágrafo único. No caso de não homologação ou homologação parcial do atestado médico, a 
SEPER deverá comunicar o fato ao servidor e ao superior hierárquico. 

 

Subseção II 
Da Licença para Tratamento da Própria Saúde 

 

Art. 463. O servidor acometido de doença que o impossibilite de exercer suas atividades laborais 
deverá comparecer à SESAU ou à SEPER no 1º dia do afastamento, para fins de inspeção médica. 
(Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

Parágrafo único. Caso o servidor não apresente o formulário de licença já preenchido e sendo 
constatada a incapacidade laboral, o médico da SJRJ emitirá atestado, especificando o número de 
dias de afastamento necessário. Nesse caso, o servidor deverá preencher o formulário específico de 
licença e encaminhá-lo, conforme disposto nos arts. 459 e 460.  
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Art. 464. Na impossibilidade de comparecimento à SESAU ou à SEPER, o servidor deverá anexar ao 
formulário de licença médica o atestado de incapacidade laboral firmado por médico externo, de 
forma legível e em receituário adequado, sem rasuras, que deverá conter as seguintes informações: 

(Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

I - nome completo do servidor; 

II - diagnóstico definitivo ou provável, codificado pela Classificação Internacional de Doenças (CID-10) 
ou por extenso; 

III - especificação do período de afastamento recomendado; 

IV - nome completo do emitente, assinatura e carimbo com número de registro no CRM. 

§ 1º Atestados que não apresentem o diagnóstico (CID) somente serão apreciados pelos médicos 
quando o servidor comparecer à SEPER no primeiro dia do afastamento, hipótese em que constatada 
a incapacidade laboral o médico desta seccional emitirá novo atestado, conforme o art. 463. (Redação 

aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

§ 2º Em nenhuma hipótese serão aceitas cópias ou fac-símiles dos atestados médicos, bem como 
atestados incompletos. 

§ 3º Somente serão aceitos atestados externos em que conste expressamente a incapacidade laboral 
do servidor. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

§ 4º Em caso de indício de falsidade do atestado ou suspeita de má-fé por parte do servidor em 
relação ao pedido de licença, os médicos da SJRJ deverão comunicar, por escrito, à CAMS, que 
promoverá os encaminhamentos pertinentes. 

Art. 465. O servidor que for acometido de problema de saúde durante o horário de trabalho poderá 
comparecer à SESAU ou à SEPER para atendimento médico. 

§ 1º Caso o servidor já tenha iniciado suas atividades laborais e o médico da SJRJ atestar sua 
incapacidade para prosseguir a jornada de trabalho, o servidor será licenciado naquele dia a partir do 
horário do atendimento pelo médico da SJRJ. A SEPER comunicará no mesmo dia ao superior 
hierárquico do servidor, que deverá registrar no controle de frequência o horário do início do 
licenciamento concedido. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

§ 2º Caso o servidor continue incapacitado para as atividades laborais no dia seguinte ao da licença 
concedida, deverá observar os procedimentos previstos nos artigos anteriores. (Redação aprovada pela 

Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

 

Subseção III 
Da Inspeção por Junta Médica 

 

Art. 466. Será obrigatória a inspeção por Junta Médica (JM) do servidor que durante o mesmo 
exercício atingir o limite de 120 dias de LTS, consecutivos ou não, para que seja concedida nova 
LTS, independentemente do prazo de sua duração. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

Art. 467. A qualquer tempo, durante a LTS, o servidor poderá ser convocado para inspeção médica, 
independentemente do tempo de afastamento. 

§ 1º A critério da Administração ou da equipe médica da SEPER poderá ser realizada inspeção 
médica na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado. 

(Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

§ 2º A inspeção médica domiciliar a pedido do servidor somente será realizada mediante 
comprovação de impossibilidade clínica de locomoção, atestada pelo médico assistente do servidor. 
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Art. 468. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que sem justificativa recusar-se a ser 
submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessados os efeitos da 
penalidade, uma vez cumprida a determinação, nos termos do § 1º, do art. 130, da Lei nº 8.112/90.  

Parágrafo único. Aplicar-se-á o disposto no caput deste artigo quando o servidor cientificado da data 
da inspeção médica não comparecer e não justificar a ausência, cabendo à JM informar o ocorrido à 
CAMS, conforme disposto em ato próprio do CJF. 

Art. 469. Não será concedida licença retroativa, salvo comprovada pela equipe médica a real 
impossibilidade de comparecimento, situação na qual a JM deverá explicitar, por escrito, à CAMS os 
motivos da retroação da licença. 

 

Subseção IV 
Da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família 

 

Art. 470. Mediante comprovação por JM da SJRJ, poderá ser concedida licença ao servidor por motivo 
de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou da madrasta e de enteado, 
ou de dependente que viva às suas expensas e cujos dados constem do seu assentamento funcional. 

Art. 471. A comprovação do grau de parentesco dar-se-á por um dos seguintes documentos: 

I - certidão de nascimento; 

II - certidão de casamento; 

III - escritura declaratória, quando companheiro(a). 

Parágrafo único. Na hipótese de os dados da pessoa enferma constar dos assentamentos funcionais 
do servidor, fica dispensada a apresentação dos documentos referenciados. 

Art. 472. A licença somente será concedida se a assistência direta do servidor for indispensável e não 
puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, na 
forma do exposto no art. 44, II, da Lei nº 8.112/90. A possibilidade de compensação deverá ser informada 
pelo superior hierárquico em campo específico do formulário de solicitação de licença médica. 

Art. 473. A licença será concedida sem prejuízo da remuneração por até 30 dias, podendo ser 
prorrogada por mais 30 dias mediante parecer de JM da SJRJ e, excedendo esses prazos, sem 
remuneração, por até mais 90 dias. 

Art. 474. O atestado médico externo, que deverá acompanhar o formulário de solicitação de LPF, 
deverá conter as seguintes informações: (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

I - nome completo do servidor e do familiar; 

II - grau de parentesco com o servidor; 

III - diagnóstico definitivo ou provável, codificado (CID-10) ou por extenso do familiar; 

IV - justificativa da imprescindibilidade de assistência direta do servidor; 

V - período recomendado para a assistência ao familiar; 

VI - nome completo do emitente, assinatura e carimbo com número de registro no CRM. 

Parágrafo único. Após a comprovação da doença do familiar, a JM poderá, se necessário, solicitar 
avaliação social quanto ao inciso IV deste artigo. 

Art. 475 A critério da Administração ou da equipe médica da SEPER, o familiar assistido poderá ser 
convocado para inspeção médica, independentemente do tempo de duração da LPF. Poderá ser 
realizada inspeção médica na residência do familiar do servidor ou no estabelecimento hospitalar 
onde se encontrar internado. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

Art. 476. O servidor que necessitar da LPF, em conformidade com as disposições legais, deverá 
observar os mesmos prazos e procedimentos estabelecidos para a LTS. (Redação aprovada pela Portaria nº 

JFRJ-PGD-2013/00004) 
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Subseção V 
Da Licença à Gestante 

 

Art. 477. Será concedida licença à servidora gestante, sem prejuízo da remuneração, por: 

I - 120 dias consecutivos, a partir da data do nascimento da criança ou do 1º dia do nono mês de 
gestação, salvo antecipação por prescrição médica; 

II - 30 dias do evento, no caso de natimorto ou de aborto comprovado por médico da SJRJ. 

§ 1º Em caso de falecimento da criança, excetuados os casos previstos no inciso II, a mãe 
permanece com o direito de continuar em Licença à Gestante (LG) pelo período que restar. 

§ 2º Caso a servidora esteja em gozo de férias na data do nascimento de seu filho, a LG terá início ao 
término das férias. 

Art. 478. A solicitação de LG deve ser encaminhada à SESAU, à SEPER ou às UAPOs mediante 
formulário devidamente preenchido pela servidora, com a cópia da certidão de nascimento do filho (a) 
ou atestado médico. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

 

Subseção VI 
Disposições Gerais 

 

Art. 479. As licenças LTS e LPF iniciam-se na data estipulada pelo médico assistente, conforme 
disposto em atestado médico, e terminam no último dia fixado para o afastamento, seja dia útil ou 
não. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

Parágrafo único. São considerados como licença os sábados, domingos, feriados e pontos 
facultativos intercalados entre licenças consecutivas concedidas pelo mesmo motivo. 

Art. 480. As LTS e LPF serão concedidas em períodos máximos de 30 dias prorrogáveis, se for o 
caso, a critério da JM da SJRJ, salvo em situações excepcionais. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-

PGD-2013/00004) 

Art. 481. O não atendimento, por parte do servidor interessado, das disposições estabelecidas 
implicará a não concessão de licença, o que será cientificado ao servidor e ao superior hierárquico 
pela SEPER. 

Art. 482. Os servidores requisitados de outros órgãos não vinculados ao Plano de Seguridade Social 
instituído pela Lei nº 8.112/90 deverão solicitar LTS e LG nos órgãos de origem. 

Parágrafo único. Na hipótese do caput, caberá ao servidor apresentar ao seu superior hierárquico e à 
CAMS a comunicação do período de licenciamento emitido pelo órgão de origem. 

Art. 483. É vedada aos médicos da SJRJ a homologação de atestados médicos apresentados em 
desacordo com os dispositivos desta seção. 

Art. 484. Aplica-se o disposto nesta seção aos atestados emitidos por odontólogos. 

 

Seção V 
Da Caracterização de Acidente em Serviço 

 

Art. 485. Em observância a atos próprios do CJF, institui-se comissão com a finalidade de 
caracterizar, administrativamente, o acidente em serviço. 

Parágrafo único. Além de servidores indicados e do coordenador da CAMS, caso necessário, deverá 
fazer parte o superior hierárquico. 
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Art. 486. A licença por acidente em serviço somente será concedida quando o acidente em serviço for 
caracterizado: 

I - administrativamente, pela comissão instituída, mediante parecer conclusivo, no qual conste 
expressamente o nexo entre o trabalho exercido e o acidente; 

II - tecnicamente, pela perícia, que estabelecerá o nexo de causa e efeito entre o acidente e a lesão. 

Parágrafo único. A prova do acidente será feita no prazo de 10 dias, a contar da data do acidente, 
prorrogável quando as circunstâncias o exigirem. 

 

Seção VI 
Da Análise de Limitações Laborais 

 

Art. 487. Quando constatada por JM a possibilidade de retorno de servidor licenciado que passe a 
apresentar incapacidade relativa para o desempenho das atribuições do cargo, em virtude de 
limitações impostas por sua patologia, deverão ser observados os critérios e procedimentos definidos 
nesta seção. 

 

Subseção I 
Dos Procedimentos 

 

Art. 488. Sempre que a JM concluir que o servidor afastado por LTS encontra-se apto para o retorno 
ao trabalho, porém, com desempenho parcial de suas atividades laborais, deverá comunicar à 
Supervisão da SEPER com antecedência mínima de 30 dias da data prevista para o retorno do 
servidor. 

I - A SEPER encaminhará o formulário “Análise de Limitações Laborais”, de uso interno da CAMS, ao 
superior hierárquico do servidor avaliado, preenchido com as atribuições básicas do cargo fixadas 
pelo CJF. 

II - O superior hierárquico do servidor deverá relacionar, de acordo com as atribuições básicas 
listadas, aquelas que o servidor exercerá e, ainda, descrever outras, se for o caso, atribuindo um 
percentual para cada uma, cujo somatório totalize 100%. 

III - Após o preenchimento pelo superior hierárquico, o formulário deverá ser enviado à SGP para 
verificação da compatibilidade das atribuições descritas com as do cargo ocupado pelo servidor. 

IV - Após a verificação da SGP, a JM lançará no formulário as atribuições que deverão ser 
restringidas e concluirá acerca da capacidade laboral do servidor, com base nas atribuições que 
poderão ser exercidas. 

Art. 489. Caso o servidor seja capaz de executar plenamente mais de 70% das atribuições de seu 
cargo, a JM concluirá pelo retorno do servidor ao serviço, mediante restrição de certas atribuições em 
caráter temporário. 

§ 1º A restrição de caráter temporário implicará, obrigatoriamente, a reavaliação por JM das 
condições laborais do servidor, após 30 dias do retorno ao trabalho e, sucessivamente, até que não 
mais subsistam as restrições, observando-se o prazo máximo de 12 meses, quando não será mais 
cabível restrição. 

§ 2º Esgotado o prazo máximo de 12 meses, na hipótese de o servidor não se encontrar apto ao 
cumprimento pleno de todas as suas atribuições, a JM deverá encaminhar à comissão de que trata o 
art. 490, no prazo de 20 dias antes do término dos 12 meses, parecer fundamentado, por meio do 
qual concluirá pelo licenciamento do servidor, por sua readaptação ou aposentadoria, caso não seja 
possível uma nova lotação. 
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§ 3º Caso o servidor não consiga desempenhar mais de 70% das atribuições de seu cargo, a JM 
concluirá pela readaptação, pela aposentadoria ou pela continuidade da LTS, observando-se o prazo 
máximo legal de licenciamento de 24 meses. 

Art. 490. A Comissão de Orientação e Acompanhamento de Servidores com Restrição Médica, 
instituída formalmente e composta pelo diretor da SGP, pelo coordenador da CAMS e pelo supervisor 
da SEPER, analisará as conclusões da JM quanto às restrições laborais e às solicitações de 
readaptação, aposentadoria e ajuste de uma nova lotação. Caberá à comissão auxiliar os superiores 
hierárquicos e os profissionais da SEPER na aplicação desses dispositivos, submetendo ao Diretor 
do Foro todos os casos analisados. 

Parágrafo único. A comissão poderá convocar o superior hierárquico do servidor e profissionais de 
saúde da SJRJ para mais esclarecimentos, a fim de subsidiar análises. 

 

Seção VII 
Da Designação e Dispensa de Servidores para o Exercício de Função Comissionada 

 

Art. 491. As indicações de designação ou dispensa de servidores para o exercício de Função 
Comissionada devem ser encaminhadas (digitalmente) à Seção de Lotação (SELOT), da estrutura da 
SGP, até as 18h, a fim de que sejam publicadas no dia útil seguinte. Após esse horário, a publicação 
dar-se-á no segundo dia útil subsequente ao encaminhamento. 
 

Subseção I 
Da Substituição 

(Incluída pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00011) 
 

Art. 491-A. Os titulares de cargo em comissão e de funções comissionadas gerenciais deverão ter 
substitutos automáticos, designados previamente aos afastamentos/impedimentos legais ou 
regulamentares dos titulares, inclusive no recesso e suas compensações, viagens a serviço e em 
treinamento regularmente instituído pelo CJF e Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus, ainda 
que ocorrido na sede, desde que haja impedimento de o titular exercer suas atribuições normais 
durante todo o expediente, bem como na hipótese de vacância desses cargos ou funções.  

§1º Na hipótese de vacância de cargo em comissão ou função comissionada, deverá ser indicado ou 
ratificado à SELOT o nome do servidor que atuará como substituto até a nomeação/designação do 
novo titular, independentemente de já constar o nome do substituto no Sistema de Substituição 
Automática (SSA).  

§2º Somente é cabível a indicação de substituto para os titulares de cargos em comissão, níveis CJ3 
a CJ1, e para as funções comissionadas de Coordenador (FC6), Supervisor (FC5), Oficial de 
Gabinete (FC5), e Chefe de Setor (FC4), sendo incabível a substituição para as funções de 
Assistente, níveis FC6 a FC1. 

§3º O substituto automático assumirá a titularidade do cargo em comissão ou da função 
comissionada cumulativamente com o cargo em comissão ou função comissionada que ocupa 
durante os 30 primeiros dias de substituição, não lhe sendo designado substituto. 

§4º Somente a partir do 31º dia ininterrupto de substituição poderá ser indicado, por meio de 
memorando eletrônico à SELOT, o substituto, admitindo-se, portanto, o chamado “efeito cascata”.  

Art. 491-B. Todas as unidades da SJRJ deverão designar, previamente, os substitutos automáticos 
dos titulares, cadastrando-os no SSA, disponível na página da SGP.  

§ 1º O titular da unidade é responsável pela manutenção do cadastro de substitutos atualizado no SSA. 
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§ 2º A unidade que não tiver cadastrado, previamente, o substituto automático, ainda poderá fazê-lo 
pelo sistema no primeiro dia de afastamento/impedimento do titular. 

§ 3º Após o prazo mencionado no § 2º e até o último dia do período de afastamento/impedimento do 
titular, o cadastramento ou a alteração do substituto poderá ser feito pela SGP, mediante o 
encaminhamento de memorando digital à SELOT, por meio do SIGA-DOC, com as justificativas para 
a inobservância do disposto no caput. 

Art. 491-C. Somente será permitido o cadastramento no sistema de substitutos lotados na mesma 
unidade de lotação do titular, exigindo-se, na hipótese do cargo em comissão, que preencha os 
requisitos necessários para o provimento. 

Parágrafo único. Quando não houver entre os servidores da unidade quem preencha os requisitos 
mencionados no caput deste artigo, poderá ser indicado aquele que possua experiência no 
desempenho das atividades do cargo em comissão. 

Art. 491-D. O substituto somente receberá a retribuição pelos dias efetivamente substituídos, sendo 
descontado o período de ausência, por qualquer motivo, ainda que seja considerado como de 
efetivo exercício. 

§1º É vedado o pagamento de substituição por horas proporcionais, sendo devido apenas por dia 
integral de afastamento e impedimento do titular. 

§2º A SGP, até o 3º dia útil de cada mês, gerará o relatório de substitutos eventuais, para fins de 
homologação da DIRFO, bem como o relatório referente aos períodos de substituições ocorridas no 
mês anterior, para fins de inclusão em folha de pagamento. 

§3º O pagamento das substituições será feito automaticamente, de acordo com os registros 
existentes no SSA. 

 

Subseção II  
Disposição Geral 

(Renumerada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00011) 

 

 

Art. 492. Os servidores ocupantes de função comissionada de coordenador, supervisor, ou gerente 
das UAPOs deverão atuar como multiplicadores dos conhecimentos referentes às práticas 
relacionadas à área de pessoal, agindo como elos entre a SGP e os demais servidores lotados em 
sua localidade. A SGP será responsável pela capacitação desses gerentes sempre que for 
necessária a atuação na multiplicação de conhecimentos. 

 

Seção VIII 
Da Movimentação de Servidores 

 

Art. 493. A remoção de servidores sem a alteração do quantitativo de lotação das unidades 
envolvidas será autorizada pelo Diretor do Foro, desde que haja a anuência dos órgãos judiciais e 
das unidades administrativas a que estejam subordinados os servidores. 

Parágrafo único. Quando a remoção, por permuta ou não, envolver servidor lotado na própria área 
Administrativa, caberá ao Diretor do Foro anuir ao pedido, podendo consultar previamente o gerente 
da unidade a que o servidor esteja subordinado. 
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Art. 494. Na hipótese de pedido de remoção em que a anuência do órgão judicial esteja condicionada à 
imediata lotação de outro servidor, a remoção somente será autorizada se houver disponibilidade para a 
reposição e a aceitação pelo aludido órgão judicial do servidor apresentado a este para reposição. 

Parágrafo único. Caso haja anuência imediata à remoção pleiteada, com ressalva de futura reposição 
de servidor, a movimentação será efetivada e a reposição ocorrerá oportunamente, observando-se o 
quantitativo de servidores previsto para a unidade e a ordem de prioridades definida no art. 503. 

Art. 495. A unidade judiciária ou administrativa que anuir graciosamente à remoção de servidor ou 
colocar servidor à disposição da Direção do Foro permanecendo com o quantitativo previsto para a 
unidade não terá reposição em decorrência da saída desse servidor. 

Parágrafo único. Caso a anuência graciosa acarrete a redução do quantitativo estabelecido para a 
unidade, a reposição observará a ordem de prioridade definido na alínea a, IV, art. 503.  

Art. 496. No caso de remoção de juízes titulares, será autorizado o deslocamento de servidores para 
acompanhá-los, desde que atendidas as seguintes condições: 

I - nenhuma VF ou JEF de destino ultrapasse o quantitativo de servidores estabelecido, conforme 
tabela “Quantitativo Previsto de Servidores – Área Judiciária”; 

II - nenhuma VF ou JEF de origem, que integre a cadeia de remoções, tenha quantitativo inferior a 
60% do número de servidores existente na unidade antes da remoção do magistrado. 

§ 1º Para o cumprimento do disposto no inciso I, se necessária a adequação do número de servidores 
ao limite de lotação previsto, o juiz removido deverá colocar à disposição da Direção do Foro os 
servidores excedentes, levando-se em consideração, preferencialmente, os seguintes critérios: 

a) servidor com lotação mais recente naquela unidade. Nas subseções judiciárias será considerada a 
lotação mais recente na localidade; 

b) servidor com menos tempo de serviço na SJRJ; 

c) servidor solteiro, sem filhos e que não esteja cursando graduação ou pós graduação; 

d) servidor solteiro e sem filhos; 

e) servidor casado e sem filhos; 

f) servidor solteiro e com a guarda de filhos em idade escolar; 

g) servidor casado e com filhos em idade escolar. 

§ 2º Após o atendimento das condições estabelecidas nos incisos I e II, os servidores que, 
eventualmente, estiverem à disposição da Direção do Foro serão submetidos à seleção pelos órgãos 
judiciais envolvidos na remoção, segundo os critérios de antiguidade destes, a fim de que sejam 
preenchidas, total ou parcialmente, as vagas surgidas em decorrência dessa movimentação. 

§ 3º As vagas remanescentes em virtude do processo de remoção serão preenchidas conforme a 
ordem de prioridade estabelecida na alínea b, I, art. 503. 

Art. 497. O servidor colocado à disposição da Direção do Foro somente será excluído da lotação de 
origem se o órgão judicial ou o gerente da unidade administrativa fundamentar os motivos que 
ensejaram essa decisão. 

Parágrafo único. O Diretor do Foro avaliará, com base na fundamentação apresentada, a 
necessidade de encaminhamento ou não do caso para áreas técnicas específicas. 

Art. 498. Na solicitação de remoção de servidor que envolver diferentes subseções judiciárias ou a 
sede e alguma subseção judiciária, o órgão judicial solicitante deverá informar se a remoção dar-se-á 
“de ofício” ou “a pedido”. 

§ 1º A remoção “a pedido” ou “de ofício” somente será autorizada se houver vaga na unidade de 
destino, ainda que haja anuência da unidade de origem, salvo se o órgão judicial que não dispuser de 
vaga proceder aos ajustes previstos no § 1º, art. 496. 

§ 2º Aplica-se o disposto no parágrafo anterior às remoções efetivadas no âmbito de cada subseção 
judiciária, bem como no âmbito da sede. 
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Art. 499. Servidores em licença sem vencimentos ou cedidos a outros órgãos serão excluídos, 
automaticamente, de suas lotações originárias e incluídos, provisoriamente, na lotação da SGP, salvo 
manifestação contrária do órgão judicial ou do gerente da unidade administrativa. 

Parágrafo único. Os servidores lotados provisoriamente na SGP terão sua nova lotação definida por 
ocasião do reinício das atividades, dentre as unidades com vagas, observando-se o disposto no art. 503. 

Art. 500. Os juízes removidos ou promovidos para as TRs poderão indicar servidores para 
acompanhá-los, desde que seja observado o quantitativo máximo previsto para os Gabinetes.  

Art. 501. Deverão ser colocados à disposição da Direção do Foro os servidores, porventura, 
excedentes, em relação o quantitativo máximo previsto para os Gabinetes.  

Art. 502. Na ocorrência da hipótese prevista no art. 500, os servidores excedentes serão lotados, 
preferencialmente, em unidades da sede desta seção judiciária, de acordo com a ordem de 
prioridades estabelecida no art. 503. 

Art. 503. Nas unidades que apresentam vagas, a lotação de servidores dar-se-á de acordo com a 
seguinte ordem de prioridades: 

I - Prioridade 1 - unidades de lotação que tiverem o quantitativo reduzido em decorrência de: 

a) liberação de servidores (sem reposição) para compor o quantitativo mínimo de lotação de novas 
VFs ou JEFs por ocasião da instalação; 

b) remoção de servidores para acompanhamento de juízes removidos e promovidos no âmbito da SJRJ; 

c) retorno ou saída de servidores lotados nos gabinetes das TRs, após a volta do magistrado para o 
juízo de origem, ao fim da convocação; 

d) vacâncias; 

II - Prioridade 2 - unidades de lotação que tiverem o quantitativo reduzido em decorrência de: 

a) liberação de servidor para exercício de cargo em comissão ou de função comissionada igual ou 
superior a FC3, em se tratando de servidores da área judiciária, e de cargo em comissão ou de 
função comissionada igual ou superior a FC5, em relação aos servidores da área administrativa, 
desde que não ocupados por eles nas lotações originárias; 

b) colocação de servidores à disposição pelo órgão judicial em razão de licença para tratamento da 
própria saúde superior a 30 dias continuados ou sessenta dias descontinuados no mesmo exercício; 

c) retorno do servidor requisitado para o órgão de origem; 

d) cessão/remoção para outro órgão ou concessão de licença sem vencimentos sem a anuência do 
órgão judicial a que o servidor estava subordinado ou da DIRFO, em se tratando de servidor da área 
administrativa; 

e) colocação de servidores à disposição da DIRFO motivada por conduta passível de aplicação de 
penalidade de suspensão ou de demissão. 

III - Prioridade 3 - unidades de lotação que tiverem o quantitativo reduzido em decorrência de: 

a) liberação imediata de servidor condicionada a uma reposição futura. 

IV - Prioridade 4 - unidades de lotação que tiverem o quantitativo reduzido em decorrência de: 

a) liberação graciosa de servidor, pelo órgão judicial ou pelo gerente da área Administrativa, a fim de 
que seja cedido ou removido para outra unidade de lotação da seção judiciária ou para outro órgão, 
bem como na hipótese de anuência graciosa para fruição de licença sem vencimentos; 

b) colocação de servidores à disposição da Direção do Foro por motivos diversos dos constantes na 
alínea “e”, inciso II; 

c) remoção de servidores para acompanhamento de juízes convocados para as TRs. 

§ 1º Com efeito ex nunc, as vagas progredirão em cada prioridade no prazo de um ano, passando a 
ter sua data registrada na prioridade atual em cada progressão. 
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§ 2º Para o preenchimento das vagas existentes na área judiciária e nas reposições de servidores na 
área administrativa, em relação aos cargos sem especialidade, será observada a seguinte proporção: 
a cada 10 servidores disponíveis para lotação, sete serão destinados para a primeira e três para a 
segunda, caso todas as vagas da área judiciária enquadradas na ordem de prioridade de que trata o 
inciso I, estejam preenchidas. 

a) Em atendimento ao disposto em ato próprio do TRF2, a SJRJ define que a área judiciária é 
composta pelas seguintes unidades: VFs; JEFs; TRs; SAJ e unidades com atribuições 
correspondentes nas subseções; SCA e unidades com atribuições correspondentes nas subseções; 
NCOM e Seções de Controle de Mandados nas subseções; e a SEARQ e unidades de tramitação de 
documentos da estrutura da SID (Protocolo). 

§ 3º Na definição da lotação, será observada a preferência dos servidores que integram o banco de 
permutas, sendo que a lotação somente será efetivada mediante a anuência das unidades envolvidas. 

§ 4º As unidades judiciais e administrativas poderão recusar a lotação de servidor por três vezes. A 
partir da quarta recusa, perderão a prioridade no preenchimento daquela vaga que seria suprida, 
salvo se fundamentarem a negativa e esta for aceita pelo Diretor do Foro. 

§ 5º Quando houver servidor disponível para lotação, a SELOT consultará, por meio eletrônico, as 
unidades com prioridade para recebimento de servidores, as quais deverão responder no prazo de 
48h. Ultrapassado o prazo sem manifestação, será considerado como recusa. 

§ 6º Após três recusas sucessivas de diferentes órgãos judiciais ou gerentes administrativos em 
receber o servidor que está sendo oferecido, este será lotado, a critério da Administração, em outra 
unidade que apresente vaga e o aceite. 

Art. 504. O quantitativo geral de lotação de servidores da SJRJ será atualizado pela SELOT, 
diariamente, após a assinatura dos atos de lotação, e estará disponível na página da SGP, na 
intranet, destacando-se as 10 primeiras unidades da área Judiciária e da área administrativa com 
prioridade para recebimento de servidores. 

§ 1º Para o preenchimento das vagas existentes, observar-se-á a ordem de prioridade fixada no art. 
503 e havendo unidade em igual situação serão utilizados os seguintes critérios de desempate: 

I - unidade que apresente o maior número de vagas; 

II - unidade com a vaga mais antiga, considerando-se como marcos iniciais o dia 1º/5/2008, para a 
área judiciária, e o dia 1º/5/2009, para a área administrativa; 

III - vara mista com juizado adjunto; 

IV - vara mista; 

V - vara cível, vara especializada e juizado especial; 

VI - unidade titularizada pelo juiz mais antigo. 

§ 2º As vagas previstas para o cargo de técnico judiciário/segurança e transporte somente poderão 
ser preenchidas por servidores dessa categoria funcional. 

§ 3º Para o cômputo das vagas existentes nas VFs e nos JEFs das subseções judiciárias, deverá ser 
compensado o número de servidores porventura excedente na diretoria da respectiva subseção. 

Art. 505. Os servidores ocupantes de cargos efetivos com especialidade somente poderão ser lotados 
em unidades organizacionais diretamente ligadas às atribuições dos cargos, exceto na hipótese de 
designação para função comissionada de chefia (FC4 ou superior) ou de nomeação para cargo em 
comissão de direção ou assessoramento. 

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no caput os técnicos judiciários/segurança e transporte que 
poderão ser lotados em unidades não ligadas às atribuições do cargo efetivo, desde que designados 
para o exercício de função comissionada de qualquer nível ou nomeados para cargo em comissão. 

Art. 506. Para cada uma das unidades de lotação é estabelecido um quantitativo de técnicos 
judiciários/segurança e transporte, conforme tabela “Quantitativo Previsto de Técnico 
Judiciário/Segurança e Transporte”. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 
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Parágrafo único. Os servidores de que trata o caput deste artigo, quando ocupantes de cargo em 
comissão ou de função comissionada, serão computados dentro do quantitativo de servidores 
previsto para a unidade em que se encontram lotados, conforme tabelas “Quantitativo Previsto de 
Servidores - Área Judiciária” e “Quantitativo Previsto de Servidores - Área Administrativa”.  

Art. 507. O quantitativo de servidores nas diretorias das subseções judiciárias com mais de uma VF 
ou JEF considerará a proporção de dois servidores por unidade judiciária, sendo que, nas subseções 
de grande porte (Tipo A), a proporção será de um a dois servidores, fixada em ato específico da 
DIRFO, excluídos os coordenadores e os supervisores de apoio administrativo, os oficiais de justiça 
avaliadores federais e os técnicos judiciários/segurança e transporte. 

§ 1º O quantitativo de servidores nas diretorias das subseções judiciárias com vara única é de três 
servidores, excluídos os chefes de setor administrativo e os técnicos judiciários/segurança e transporte. 

§ 2º O Diretor do Foro removerá os servidores excedentes nas diretorias das subseções, utilizando, 
preferencialmente, os critérios estabelecidos nas alíneas do § 1º do art. 496. 

Art. 508. Para as varas únicas é estabelecida a lotação de cinco servidores da categoria funcional de 
oficial de justiça avaliador federal. 
§ 1º Para a lotação de oficiais de justiça avaliadores federais nas seções de mandados das 
subseções judiciárias deverá ser considerada a proporção entre três e quatro servidores por unidade 
judiciária, variando conforme as peculiaridades de cada localidade, considerando-se, especialmente, 
a extensão geográfica, a dificuldade de acesso e o número de mandados distribuídos por oficial de 
justiça avaliador federal. 

§ 2º Para a lotação de oficiais de justiça avaliadores federais no NCOM deverá ser considerada a 
proporção de dois a três servidores por unidade judiciária para a SEMCI, e de três a quatro 
servidores, para a SEMCR. 

Art. 509. O quantitativo de servidores previsto das unidades judiciárias e administrativas é estabelecido 
conforme as tabelas “Quantitativo Previsto de Servidores - Área Judiciária” e “Quantitativo Previsto de 
Servidores - Área Administrativa”. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

Parágrafo único. Para o cômputo do total de vagas nas unidades, deverá ser deduzido, do 
quantitativo de servidores previsto, o número de servidores com especialidade que não exerçam 
cargo em comissão ou função comissionada. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00001) 

Art. 510. A requisição de servidores de outros órgãos, bem como a revogação da cessão dos 
servidores da SJRJ que se encontravam em exercício em outros órgãos, inclusive em virtude de 
acompanhamento de juízes convocados, não poderá servir de motivo para a ultrapassagem dos 
quantitativos fixados no caput deste artigo, sendo facultado aos magistrados interessados 
procederem conforme definido no § 1º do art. 496. 

Art. 511. Os casos não previstos, bem como eventuais lotações cujo interesse público indique solução 
diferente daquelas dispostas, serão apreciados pelo Diretor do Foro. 

 

Seção IX 
Do Banco de Permutas 

 

Art. 512. A inscrição do servidor implica a sua concordância imediata para a realização da permuta 
pretendida. Caso o servidor não concorde em realizá-la à época em que surgir a possibilidade de 
atendimento, sua inscrição no banco de permutas será excluída automaticamente pela área de 
gestão de pessoas. 

§ 1º Não haverá óbice para que o servidor faça uma nova inscrição posteriormente. 

§ 2º A solicitação para a inscrição será feita por requerimento digital específico, no SIGA-DOC: “SGP: 
Inclusão no Banco de Permutas”. 
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§ 3º O pedido para a retirada da inscrição também deverá ser feito eletronicamente, utilizando-se o 
requerimento modelo “SGP: Exclusão do Banco de Permutas”. 

Art. 513. Na hipótese de o servidor se inscrever para mais de uma unidade de lotação, quando houver o 
atendimento de uma delas, automaticamente, seu nome será excluído do banco de permutas. 

Parágrafo único. Caso o servidor necessite voltar ao banco de permutas, deverá atender o 
procedimento constante no § 2º do art. 512. 

Art. 514. A movimentação dos servidores inscritos no banco de permutas dar-se-á conforme a ordem 
cronológica de recebimento dos pedidos na SGP. 

Art. 515. Anualmente, entre os meses de outubro e novembro, todos os servidores deverão confirmar 
sua permanência no banco de permutas pelo endereço eletrônico tsselot@jfrj.jus.br, sob pena de 
exclusão automática. 

Parágrafo único. Caso seja de interesse, o servidor excluído poderá realizar nova inscrição. 
 

Seção X 
Do Programa de Estágio 

(Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

Subseção I 
Da Finalidade do Programa de Estágio 

 (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

 

Art. 516. O Programa de Estágio na SJRJ tem por finalidade possibilitar a complementação do ensino 
profissional e o aprimoramento dos serviços executados na SJRJ, pelo intercâmbio entre profissionais 
e estagiários. 

Subseção II 
Da Distribuição e Lotação de Estagiários na Área Administrativa 

(Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

 

Art. 517. São os seguintes os critérios de solicitação, distribuição e lotação de estagiários dos níveis 
superior e médio para atuar na área administrativa da SJRJ, em unidades organizacionais da capital.  

I - Para formalizar a solicitação de estagiário, devem ser atendidos os seguintes procedimentos: 

a) a solicitação deve ser feita à SGP pelo diretor da unidade organizacional; 

b) para a solicitação deve ser utilizado, conforme o caso, um dos modelos de formulário: “Solicitação 
de Estagiário de Nível Superior para a Área de Administração da Capital”, e “Solicitação de Estagiário 
de Nível Médio para a Área de Administração da Capital”, disponíveis no SIGA-DOC; 

c) deve ser preenchido um formulário para cada solicitação de estagiário. O preenchimento deve ser 
completo, com as devidas fundamentações, sob pena de devolução à unidade solicitante e não 
apreciação do pedido pela SGP; 

d) o processamento pela SGP observará a ordem de chegada das solicitações. 

II - A distribuição e a lotação de estagiários serão feitas com base nos seguintes critérios: 

a) nível superior - possibilidade de atuação associada a projeto/programa estratégico que conste do 
Planejamento Estratégico da Justiça Federal da 2ª Região; 

b) nível médio - conforme tabela “Distribuição de Estagiários de Nível Médio (independentemente de 
especialidade)”, por unidade organizacional. 

III - O número de estagiários para a área administrativa desta SJRJ, utilizado como parâmetro, 
corresponde ao estipulado em ato próprio do TRF2, não havendo nenhum aproveitamento das vagas 
destinadas à área judiciária, cujo controle é realizado pelo TRF2. 



Seção Judiciária do Rio de Janeiro – Consolidação de Normas da Diretoria do Foro (Compilado) 111 

 

IV - O diretor que não tiver interesse em receber estagiário deverá comunicar tal fato à SGP para 
eventual redistribuição. 

V - Anualmente, a unidade responsável pelo gerenciamento do programa de estágio na SJRJ avaliará 
o atendimento à finalidade do programa de estágio e comunicará os resultados à SG. 

VI - Os critérios estabelecidos no inciso II começaram a ser aplicados após a expedição da 
regulamentação originária sobre o assunto desta seção, a partir do término do contrato ou do não 
preenchimento das vagas. 

VII - Os critérios poderão ser revistos em função de previsão orçamentária para o aumento do número de 
estagiários na seccional, permitindo o atendimento a unidades administrativas das subseções judiciárias. 

 

Subseção III 
Do Uso dos Recursos de TI pelos Estagiários 

(Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

 

Art. 517-A. Os supervisores de estágio, nas áreas administrativa e judiciária, são os responsáveis 
pela solicitação imediata à STI/TRF2 para cadastramento e desligamento dos estagiários quanto ao 
uso do correio eletrônico e dos sistemas informatizados corporativos. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-

2015/00016) 

Parágrafo único. Cabe igualmente aos supervisores de estágio controlar o uso dos instrumentos, 
equipamentos e recursos de TI. 

 

Seção XI 
Da Consignação de Empréstimos Pessoais em Folha de Pagamento dos Servidores e Magistrados 

(Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00008) 
 

Art. 518. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00008)  

 

 
Seção XII 

Da Autenticação e do Reconhecimento de Firma em Documentos 

 

Art. 519. Dispensa-se a exigência de autenticação em cartório das cópias de documentos para 
instrução de processos administrativos de pessoal. 

Art. 520. A autenticação da cópia, quando exigível, poderá ser feita por servidores da SGP da SJRJ e 
unidades correlatas do TRF2 e da SJES, pelos titulares/substitutos das unidades de lotação dos 
requerentes ou pelas respectivas gerências de apoio administrativo das subseções judiciárias, 
conforme o caso. 

§ 1º Em caso de documentos físicos, a autenticação da cópia será em confronto com o documento 
original e com a identificação do atestante, fazendo-a expressamente, utilizando os termos “confere 
com o original”. 

§ 2º Nos documentos eletrônicos, o atestando deverá aferir o arquivo em PDF, em confronto com o 

original, selecionando a opção de “conferir cópia” no SIGA-DOC. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-

PGD-2015/00019) 

Art. 521. A autenticação será exigida nos documentos abaixo relacionados, bem como em outros nos 
quais a norma legal assim exigir ou quando houver dúvida quanto à autenticidade: 
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I - contratos de compra e venda de imóvel; 

II - contratos de locação; 

III - notas fiscais; 

IV - diplomas e certificados de conclusão de curso; 

V - declarações em geral; 

VI - recibos; 

VII - atestados de doação de sangue; 

VIII - termos de posse, excetuando-se os lavrados pela Justiça Federal da 2ª Região. 

Art. 522. O servidor que atestar falsamente um documento sofrerá as sanções descritas em lei. 

Art. 523. O reconhecimento de firma de documentos, para a instrução de processos administrativos 
de pessoal somente será exigido quando houver previsão legal expressa, existir dúvida quanto à 
autenticidade ou se tratar de assinaturas firmadas por pessoas estranhas à Justiça Federal, 
excetuando-se os fornecidos por profissionais de saúde e pelos Órgãos Públicos, bem como as 
declarações firmadas por instituições de ensino. 

Art. 524. Para os processos administrativos de outros tipos (execução orçamentária e financeira; 
outros assuntos administrativos) poderá ser exigido, excepcionalmente, o reconhecimento de firma de 
cópia de documentos. 

 

Seção XIII 
Da Indenização de Transporte e da Concessão de Diárias 

 

Art. 525. O magistrado ou o servidor que tenha necessidade de se deslocar a serviço, em caráter 
eventual ou transitório, para qualquer subseção judiciária ou desta para a sede da seccional, poderá, 
a critério da Administração e somente com sua prévia autorização, realizar o deslocamento mediante 
aquisição de passagem por suprimento de fundos da respectiva subseção, com empenho específico 
para esse fim, desde que não haja empresa contratada para o fornecimento de passagens 
rodoviárias. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00008) 

Art. 526. Nos deslocamentos terrestres será concedido pernoite, mediante prévia autorização, quando: 

I - não existir ônibus cujo horário de saída seja posterior às 7h30 e a chegada à rodoviária de destino 
ocorra uma hora antes do evento; 

II - não existir ônibus cujo horário de saída seja, no mínimo, uma hora após o término do evento e o 
horário de chegada à rodoviária de destino ocorra até as 21h. 

Art. 527. A critério da Administração e havendo autorização prévia, os magistrados e servidores 
poderão se deslocar na seção judiciária por via aérea, desde que haja oferta de voos regulares entre 
as localidades. 

Art. 528. Nos deslocamentos aéreos será concedido pernoite, mediante prévia autorização, quando: 

I - não existir voo cujo horário de saída seja posterior às 8h30 e a chegada ao aeroporto ocorra uma 
hora e meia antes do evento; 

II - não existir voo cujo horário de saída seja, no mínimo, duas horas após o término do evento e o 
horário de chegada ao aeroporto de destino ocorra até as 21h. 

§ 1º Em regra, os deslocamentos realizados por transporte aéreo deverão coincidir com as datas de 
início e fim do evento, salvo nas hipóteses dos incisos I e II ou quando não resultar em qualquer outra 
despesa para a Administração. 
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§ 2º Nas aquisições de passagens aéreas deverão ser observadas as normas gerais de despesas em 
relação à classe do voo, objetivando, preferencialmente, à aquisição das passagens pelo menor 
preço entre os oferecidos, desde que atenda à necessidade dos atos de serviço exposta pelo 
magistrado ou servidor. 

Art. 529. Caso a Administração disponibilize meios para o deslocamento do magistrado ou servidor, 
não haverá ressarcimento de qualquer despesa gerada pela escolha de meio de transporte diverso 
do ofertado, com exceção da utilização de veículo particular, desde que previamente autorizado, nos 
termos de ato próprio do CJF. 

Art. 530. A solicitação de concessão de diárias e passagens (PCD) deverá ser encaminhada com 
antecedência mínima de 10 dias úteis, a contar da data do início do evento. (Redação dada pela Portaria nº 

JFRJ-PGD-2015/00008) 

§ 1º Em casos excepcionais e com justificativa do solicitante, o prazo referido no caput poderá ser 
reconsiderado. (Redação e renumeração aprovadas pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

§ 2º Em casos de eventos de grande porte, a PCD deverá ser encaminhada com antecedência 
mínima de 15 dias úteis, a contar da data de início do evento. O prazo será informado pela SG 
quando da divulgação do evento. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00008) 

Art. 530-A. A solicitação de diárias, bem como sua prorrogação, será feita por meio do formulário 
“Proposta e Concessão de Diárias para Servidores”, disponível na intranet, no link 
Organização/Formulários. Todos os campos dos quadros “Proponente” e “Beneficiário” do formulário 
deverão ser preenchidos corretamente, sob pena de devolução ao proponente. (Redação aprovada pela 

Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

Art. 530-B. Consideram-se proponentes e favorecidos, respectivamente: (Redação aprovada pela Portaria nº 

JFRJ-PGD-2013/00004) 

I - o Diretor do Foro, quando o favorecido for magistrado; (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-

2013/00004) 

II - o Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária, quando o favorecido for servidor lotado em unidade 
administrativa da localidade ou seu substituto, regularmente designado pelo TRF2; (Redação dada pela 

Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00008) 

III - o magistrado da VF ou do JEF, quando o favorecido for o diretor de secretaria do juízo; (Redação 

aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

IV - o diretor de secretaria da VF ou do JEF quando o favorecido for servidor da lotação; (Redação 

aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

V - o diretor da SG, quando o favorecido for diretor de subsecretaria (Redação aprovada pela Portaria nº 

JFRJ-PGD-2013/00004) 

VI - o diretor de subsecretaria – da área administrativa – em que o servidor estiver lotado; (Redação 

aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

VII - o coordenador de núcleo – da área administrativa – em que o servidor estiver lotado (Redação 

aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

VIII - o diretor de divisão – da área administrativa – em que o servidor estiver lotado; (Redação aprovada 

pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

IX - o coordenador do NSDF quando o favorecido for o Diretor do Foro ou o diretor da SG. (Redação 

aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

Art. 530-C. O cartão de embarque ou bilhete de passagem aérea ou rodoviária original deverá ser 
devolvido à SGS, para fins de instrução dos processos de aquisição de passagens aéreas ou 
rodoviárias, em cinco dias úteis, contados do retorno à sede. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-

2015/00008) 
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Art. 530-D. O servidor que se afastar da sede do serviço acompanhando magistrado para prestar-lhe 
assistência direta que exija acompanhamento em tempo integral e hospedagem no mesmo local, fará 
jus à diária correspondente a 80% do valor percebido pela autoridade assistida, desde que o 
deslocamento exija pernoite fora da sede. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00008) 

§ 1º A assistência de que trata o caput deverá ser expressamente solicitada, em despacho anexo ao 
formulário de requisição de diárias, com esclarecimento quanto ao serviço a ser realizado pelo 
servidor, para análise pelo ordenador de despesa, excluindo-se atividades relacionadas à 
preparação, à montagem ou ao apoio para a realização de eventos de qualquer natureza.  

§ 2º Para a instrução processual, o servidor deverá apresentar, no prazo de cinco dias úteis, 
comprovante de que se hospedou no mesmo local em que ficou a autoridade assistida, sob pena de 
devolução da parcela adicional.  

Art. 530-E. Os agentes de segurança que fazem a segurança pessoal dos magistrados, quando nos 
deslocamentos a serviço para fora da sede, farão jus a um adicional de 80% em sua diária. 
Posteriormente deverão apresentar, no prazo de cinco dias úteis, comprovante de que se 
hospedaram no mesmo local em que ficou a autoridade a que prestam segurança, sob pena de 
devolução da parcela adicional. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00008)  

Art. 530-F. O magistrado ou o servidor que se deslocar em equipe de trabalho receberá diária 
equivalente ao maior valor pago entre os demais servidores membros da equipe, desde que o 
deslocamento exija pernoite fora da sede. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00008) 

§ 1º Para fins deste artigo, considera-se equipe de trabalho aquela instituída por ato do Diretor do 
Foro ou do diretor da SG para a realização de missões institucionais específicas, compartilhadas 
durante o período de exercício na localidade de destino. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00008) 

§ 2º Para a instrução processual o servidor deverá apresentar, no prazo de cinco dias úteis, 
comprovante de que se hospedou no mesmo local do coordenador de equipe, sob pena de devolução 
da parcela adicional. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00008) 

Art. 530-G. Quando houver percepção de diárias e o beneficiário não se afastar da sede, por qualquer 
motivo, fica obrigado a restituir os respectivos valores, integralmente, no prazo de cinco dias úteis, a 
contar da data prevista para o início do afastamento. Serão igualmente restituídas, em até cinco dias 
úteis, contados da data do retorno à sede originária de serviço, as diárias recebidas em excesso. 

(Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00008) 

§ 1º O servidor deverá comunicar à SG, por e-mail, ausência ou retorno antecipado. (Redação aprovada 

pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

§ 2º A restituição será efetivada por meio de GRU, devendo o comprovante de depósito ser entregue 
à Coordenadoria de Conformidades Contábil e de Gestão (CCCG) da SJC. (Redação dada pela Portaria nº 

JFRJ-PGD-2015/00008) 

§ 3º Não havendo restituição das diárias recebidas indevidamente, no prazo de cinco dias úteis, o 
beneficiário estará sujeito ao desconto do valor em folha de pagamento. (Redação dada pela Portaria nº 

JFRJ-PGD-2015/00008) 

Art. 531. O magistrado ou o servidor não fará jus a diárias quando o deslocamento da sede constituir 
exigência permanente do cargo ou quando se deslocar: (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00008) 

I - dentro da mesma região metropolitana, assim como aglomeração urbana ou microrregião, 
constituída por municípios limítrofes e regularmente instituída, salvo se houver necessidade de 
pernoite fora da sede;  

II - para municípios situados a menos de 60 km da sede, considerando-se a tabela prevista no art. 
531-A, salvo se houver necessidade de pernoite fora da sede. 
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Art. 531-A. Caso haja interesse da Administração no ressarcimento previsto no § 5º do art. 27 da 
Resolução nº 340/2015 do CJF, nos deslocamentos para qualquer subseção judiciária ou de subseção 
para a sede da seccional, será considerada a distância entre municípios do Estado do Rio de Janeiro 
prevista na tabela da Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro 
(DER-RJ), disponível no endereço eletrônico: <http://www.der.rj.gov.br/mapas_n/mapasdow/mapa-
distancia-A0.jpg>. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00008) 

Parágrafo único. Para deslocamentos diversos dos mencionados na tabela da Fundação DER-RJ, 
deverá ser utilizado programa de pesquisa disponível na rede mundial de computadores para 
verificação da menor distância a ser percorrida pelo beneficiário. 

 

Seção XIV 
Da Concessão de Auxílio-Transporte 

 

Art. 532. O auxílio-transporte é destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte 
coletivo público, urbano, intermunicipal ou interestadual com características semelhantes ao urbano, 
nos deslocamentos do servidor de sua residência para o local de trabalho e vice-versa. 

Art. 533. Os pedidos de inclusão, exclusão ou alteração relativos ao auxílio-transporte devem ser 
efetivados pelo SIGA-Benefícios. 

Art. 534. Os pedidos que ingressarem na SGP até o segundo dia útil de cada mês serão incluídos na 
folha de pagamento do mês em curso, salvo quando existirem pendências, e, após essa data, no mês 
subsequente. 

Art. 535. O servidor que utilizar ônibus intermunicipal especial deverá apresentar, no 1º dia útil do 
mês subsequente, à unidade de apoio administrativo da subseção judiciária ou à SEBEN, conforme o 
caso, os bilhetes das passagens utilizados no mês anterior, sob pena de suspensão do benefício. 

Art. 536. Os responsáveis pelas unidades de apoio administrativo das subseções judiciárias 
cadastrarão no SIGA-Benefícios, até o 2º dia útil de cada mês, o quantitativo de bilhetes 
apresentados pelo servidor. 

Parágrafo único. Caso haja divergência entre o valor correspondente aos bilhetes apresentados e o 
valor do auxílio-transporte pago, deverá ser feito o acerto na concessão do próximo benefício. 

Art. 537. No caso de mudança de lotação do servidor que acarrete alteração do percurso 
anteriormente informado ou dos meios de transporte utilizados ou do valor das passagens, o servidor 
deverá solicitar a alteração do auxílio-transporte pelo sistema SIGA-Benefícios, incontinenti, ficando o 
benefício suspenso caso não o faça. 

Art. 538. Por ocasião do pedido de inclusão ou alteração no benefício do auxílio-transporte, sempre 
que a SEBEN tiver dúvida quanto ao percurso informado pelo servidor, este deverá prestar 
esclarecimentos detalhados que, conforme o caso, serão submetidos à DIRFO. 

 

Seção XV 
Da Concessão de Ajuda de Custo 

 

Art. 539. O pedido de ajuda de custo, objetivando compensar as despesas de instalação do servidor 
que no interesse do serviço passar a ter exercício em nova sede será apreciado mediante processo 
administrativo no qual deverá ficar caracterizada a mudança de domicílio em caráter permanente do 
servidor e dependentes. 
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§ 1º A ajuda de custo do servidor cedido para o exercício de cargo em comissão ou função 
comissionada, quando cabível, será paga pelo órgão cessionário, nos termos do parágrafo único do 
art. 56 da Lei nº 8.112/90. 

§ 2º O órgão ou a entidade beneficiada pelo deslocamento pagará a ajuda de custo no momento da 
mudança e no retorno de ofício ao órgão de origem.  

§ 3º Na hipótese de o retorno do servidor a esta seção judiciária decorrer de acompanhamento a 
magistrado com o qual trabalhava, o pagamento da ajuda de custo caberá a esta seccional. 

Art. 540. Os processos administrativos deverão ser instruídos a partir de requerimento do servidor, 
devendo ser apresentados os documentos abaixo relacionados, conforme o caso, referentes ao 
domicílio anterior e posterior à remoção: 

I - cópia autenticada do contrato de locação. O contrato de locação referente ao domicílio posterior 
deverá ser apresentado com firma reconhecida do locador ou de seu representante; 

II - cópia da procuração, com firma reconhecida do locador, mediante a qual este dá poderes ao 
representante para firmar o contrato de locação referente ao domicílio posterior, caso não tenha sido 
firmado pelo locador. Na hipótese de contrato de locação firmado com imobiliária, deverá ser 
apresentada cópia de documento que comprove que o signatário do contrato tem poderes para tal 
representação; (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

III - cópia autenticada da escritura ou do documento que comprove a aquisição do imóvel; 

IV - cópias de contas de luz, gás, água ou telefone, em nome do servidor e dos dependentes; 

V - declarações emitidas por instituições de ensino comprovando o trancamento/transferência 
(origem) e nova matrícula (destino) dos filhos; 

VI - cópias autenticadas de notas fiscais que comprovem despesas decorrentes da instalação, em 
caráter permanente, no novo domicílio, quando necessária a comprovação de gastos com o 
deslocamento.  

§ 1º Na ocorrência de mudança de domicílio para imóvel adquirido por terceiros, em que não haja 
contrato de locação firmado pelo servidor, deverá ser apresentado documento que comprove o nome 
do responsável pelo imóvel, bem como declaração dele, com firma reconhecida, informando essa 
situação, sendo imprescindível a comprovação das despesas de instalação, conforme previsto no 
inciso VI. 

§ 2º No caso de o servidor passar a residir em imóvel de sua propriedade, cuja aquisição ocorreu antes 
de sua remoção, somente será cabível o pagamento de ajuda de custo quando ficarem comprovadas as 
despesas de instalação decorridas da mudança de domicílio, nos termos do inciso VI. 

Art. 541. Quando no pedido de ajuda de custo forem relacionados dependentes, deverão, ainda, ser 
apresentados os seguintes documentos: 

I - para cônjuge - certidão de casamento e declaração firmada pelo servidor de que o cônjuge não é 
servidor público ou não recebeu o benefício do órgão onde trabalha; 

II - para companheiro - declaração firmada pelo servidor de que o companheiro não é servidor público 
ou não recebeu o benefício do órgão onde trabalha, bem como documentos que formem um conjunto 
probatório da união estável como entidade familiar, caso ainda não tenha ocorrido esse 
reconhecimento no âmbito administrativo desta seção judiciária, tais como: 

a) certidão de nascimento de filho havido em comum;  

b) certidão de casamento religioso;  

c) declaração do imposto de renda do servidor em que conste o interessado como seu dependente;  

d) disposições testamentárias;  

e) declaração especial feita perante tabelião;  
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f) prova de mesma residência e domicílio;  

g) prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida 
civil; dentre outros previstos em norma regulamentadora; 

III - para filhos - certidão de nascimento. Em caso de filhos maiores de 18 anos, o servidor deve 
declarar que estes são seus dependentes econômicos e que possuem residência em comum; 

IV - para demais dependentes que constam como tal nos assentamentos funcionais - documento de 
identificação e de comprovação da dependência econômica. 

Art. 542. É vedada a concessão de ajuda de custo nos casos em que: 

I - o servidor passar a residir em hotel ou pousada; 

II - o servidor alugar imóvel por temporada; 

III - o deslocamento envolver municípios limítrofes ou ocorrer dentro da mesma região do Estado do 
Rio de Janeiro: Região Metropolitana, Região Noroeste Fluminense, Região Norte Fluminense, 
Região Serrana, Região das Baixadas Litorâneas, Região do Médio Paraíba, Região Centro-Sul 
Fluminense e Costa Verde. 

IV - o servidor já tenha recebido vantagem idêntica a esse título, no período de 12 meses 
imediatamente anterior, ressalvada a hipótese de retorno de ofício. 

Parágrafo único. O servidor recém-empossado não fará jus à ajuda de custo quando da primeira 
lotação em caráter definitivo. 

Art. 543. O transporte de mobiliário e bagagem do servidor e de sua família referido no art. 53, § 1º, 
da Lei nº 8.112/90, abrangendo mudança de domicílio nos Estados do Rio de Janeiro e Espírito 
Santo, poderá ser realizado por esta seção judiciária, mediante requerimento, e será apreciado em 
processo administrativo específico. 

a) O servidor informará no requerimento os nomes e as datas de nascimento dos dependentes que o 
acompanharão na mudança, os endereços de origem e destino, bem como relacionará o mobiliário e 
a bagagem a serem transportados. 

b) Na realização do transporte, deverá ser observado o limite de 31 metros cúbicos, acrescido de três 
metros cúbicos por dependente adicional, até quatro dependentes. Excedendo o limite total, a 
despesa correrá às expensas do servidor ou do magistrado, sem direito a reembolso. (Redação dada pela 

Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00008)  

c) Consideram-se como mobiliário e bagagem os móveis que guarnecem a residência do servidor e 
os bens pessoais deste e de seus dependentes. 

d) Na hipótese de não haver empresa contratada pela seccional, o reembolso de despesas do 
transporte de mobiliário e bagagem efetuadas pelo servidor ficará condicionado à apresentação da nota 
fiscal, com a discriminação da metragem cúbica transportada e do endereço de origem e destino, 
acompanhada de orçamentos de outras duas empresas idôneas, observada a compatibilidade com o 
preço médio praticado no mercado. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00008) 

e) O transporte que envolver outros estados estará sujeito às normas gerais da despesa, inclusive 
processo licitatório. 

Art. 544. As despesas relativas à ajuda de custo e ao transporte de mobiliário e bagagem dependerão 
de empenho prévio, observado o limite dos recursos orçamentários próprios. 

 

Seção XVI 
Do Cadastro de Aposentados e Pensionistas 

(Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00008) 

 

Arts. 545 a 547. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00008)  
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Seção XVII 
Da Homenagem por Tempo de Serviço e por Honra ao Mérito 

 

Subseção I 
Da Finalidade da Homenagem 

 

Art. 548. Com os propósitos de valorizar os servidores pelos anos de trabalho dedicados à Justiça 
Federal da 2ª Região e de estimular e reconhecer os servidores que tenham demonstrado dedicação 
excepcional e desempenho destacado no exercício de suas funções, a SJRJ concede, a cada ano, as 
homenagens por tempo de serviço e de honra ao mérito. 

Parágrafo único. Somente farão jus às homenagens de que trata esta seção os servidores que não 
incorrerem em nenhuma das restrições a seguir, durante o período avaliado: 

I - sanção disciplinar, cujo registro não foi cancelado, nos termos do art. 131 da Lei nº 8.112/1990; 

II - faltas não justificadas, que deverão ser apuradas até o último dia útil do mês anterior à homenagem; 

III - esteja respondendo a processo administrativo disciplinar ou sindicância na data da homenagem, 
cessando os efeitos restritivos com o reconhecimento da inocência do servidor ou a determinação de 
arquivamento pela autoridade competente, hipótese em que o servidor será agraciado no próximo evento. 

 

Subseção II 
Da Homenagem por Tempo de Serviço 

 

Art. 549. A Homenagem por Tempo de Serviço será feita pela entrega de diploma aos servidores que 
completarem 10, 15 e 20 e 25 anos de efetivo exercício até 30 de setembro de cada ano e que 
estejam em plena atividade na Justiça Federal da 2ª Região, com base em levantamento de 
informações realizado pela área de gestão de pessoas desta seção judiciária. 

 

Subseção III 
Da Homenagem por Honra ao Mérito 

 

Art. 550. A Homenagem de Honra ao Mérito será feita da seguinte forma: 

I - pela entrega de diploma aos servidores escolhidos mediante sistema de votação, a fim de 
representar, efetivamente, aqueles que tenham se destacado em sua área de atuação. O nome 
desses servidores constará de portaria de elogio que será publicada no BIE, com o consequente 
registro nos assentamentos funcionais dos contemplados.  

Parágrafo único. Os servidores ocupantes de cargo em comissão ou de função comissionada também 
poderão ser votados.  

Art. 551. O quantitativo de servidores contemplados, de acordo com a lotação, constará de quadros a 
serem divulgados à época da homenagem, conforme a seguir: 

I - Na capital, com base na estrutura das diferentes unidades administrativas; 

II - nas diretorias das subseções judiciárias, incluídos os oficiais de justiça avaliadores federais, 
mesmo aqueles lotados em VF ou JEF; 

III - nas VFs e nos JEFs da sede e das subseções judiciárias, nas TRs e na secretaria única das TRs 
serão indicados um servidor por unidade. 

Parágrafo único. Os quantitativos de servidores a serem homenageados por unidade administrativa 
(sede e subseções) obedecem à: proporção de 7% do número de servidores. 

Art. 552. A solenidade de entrega dos diplomas para os servidores lotados na cidade do Rio de 
Janeiro será realizada na sede e a premiação será feita pelo Diretor do Foro.  

Art. 553. A solenidade de entrega dos diplomas para os servidores lotados nas subseções judiciárias 
ocorrerá na própria localidade e a premiação será feita pelo(a) Juiz/Juíza Federal Diretor(a) da Subseção. 
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Seção XVIII 
Do Vestuário dos Servidores  

 

Art. 554. Os servidores deverão trajar-se com decoro. 
§ 1º É vedado o uso de roupas transparentes e decotadas, jeans estilizados (rasgados, desfiados ou 
com cintura excessivamente baixa), calças de moletom e de ginástica, shorts, bermudas, miniblusas, 
microssaias e chinelos. 
§ 2º Quando determinado expressamente pela Direção do Foro, em eventos oficiais da SJRJ, os 
servidores deverão portar traje passeio. 
I - O traje passeio masculino constitui-se de calça e camisa social, gravata, paletó ou blazer e 
sapato social; 
II - o traje passeio feminino constitui-se de vestido, saia ou calça social, blusa, sapato ou sandália. 
Art. 555. Deverão vestir-se, diariamente, com traje passeio, conforme descrito nos incisos I e II do art. 554: 

I - ocupantes de cargo comissionado de direção;  

II - servidores que exercem função comissionada diretamente subordinada à DIRFO; 
III - oficiais de justiça avaliadores federais quando atuando em sessões/audiências criminais ou 
quando determinado pelo juízo cível.  

Art. 556. Os servidores lotados em áreas específicas como saúde, arquivo e outras, cuja 
regulamentação por parte do Ministério do Trabalho exija roupas apropriadas à proteção da saúde, 
deverão fazer uso dos trajes recomendados na legislação. 

Art. 557 Os agentes de segurança deverão usar traje padrão de acordo normatização específica. 
 

Subseção I 
Disposição Geral 

(Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

 

Art. 558. As regras constantes do § 2º do art. 554 e do art. 555 in totum têm caráter sugestivo para as 
subseções e para os órgãos judiciais da sede da SJRJ. 
 

Seção XIX 
Do Recadastramento de Servidores 

(Incluída pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00007) 

 

Art. 558-A. Ficam estabelecidas rotinas periódicas de recadastramento de servidores com vistas a 
identificar possíveis casos de acumulação ilegal de cargo, emprego ou função públicos, bem como 
eventual percepção cumulativa irregular de remuneração, subsídio, provento, pensão ou outra 
espécie remuneratória paga com recursos públicos (federais, estaduais ou municipais), conforme 
disposto a seguir: 

I - o recadastramento dos servidores ativos ocorrerá a cada 2 anos, iniciando-se no presente exercício; 

II - nos meses de agosto e setembro, todos os servidores ativos integrantes do Quadro de Pessoal da 
SJRJ, inclusive os cedidos e removidos a outros órgãos, deverão declarar se acumulam ou não 
cargos públicos, bem como se recebem ou não, cumulativamente, qualquer espécie remuneratória 
paga com recursos públicos, informando, em caso positivo, os dados relativos a essa 
acumulação/percepção; 

a) o recadastramento dos servidores em exercício nesta SJRJ deverá ser feito por meio de formulário 
eletrônico disponível no SIGA-DOC; 

b) os servidores cedidos e removidos para outros órgãos deverão preencher declaração, conforme 
modelo a ser encaminhado pela SGP aos respectivos órgãos; 
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III - (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00008) 

IV - as declarações dos servidores que confirmem a acumulação deverão compor um processo 
eletrônico único, a ser instruído e analisado pela SGP; 

V - caso seja detectada acumulação ilícita, a SGP autuará processo eletrônico individual, com vistas à 
notificação do servidor pela Direção do Foro e adoção de demais providências, constantes no art. 133 
da Lei nº 8.112/90.  

 

Seção XX 
Do Regime de Teletrabalho 

(Incluída pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00005) 

 

Art. 558-B. É facultado ao servidor o regime de teletrabalho no âmbito da seccional. 

Parágrafo único. As adesões ao regime de teletrabalho já implementadas em projeto-piloto ficam 
validadas, salvo as que contrariem dispositivos de ato próprio da Presidência do TRF2 sobre o assunto. 

Art. 558-C. O limite máximo para adesão ao regime de teletrabalho é de 30% de servidores em 
efetiva atividade na unidade de lotação, arredondando-se as frações para o primeiro número inteiro 
imediatamente inferior. 

Parágrafo único. Para fins do teletrabalho, consideram-se como unidades de lotação: 

a) área administrativa (capital) – DIRFO, SG, subsecretarias, núcleos e divisão; 

b) área administrativa (subseções judiciárias) – diretorias das subseções; 

c) área judiciária (capital) – VFs, JEFs, gabinetes e Presidência das TRs; 

d) área judiciária (subseções judiciárias) – VFs e JEFs. 

Art. 558-D. O formulário de adesão ao regime de teletrabalho e a solicitação (justificada) de exclusão 
deverão ser encaminhados à SG, pelas autoridades abaixo relacionadas, até o dia 15 de cada mês, 
pelo SIGA-DOC, para providências: 

a) Juiz Federal Titular, quanto à respectiva VF, JEF ou gabinete da TR;  

b) Presidente das TRs, quanto às unidades diretamente vinculadas;  

c) Diretor do Foro, quanto às unidades diretamente vinculadas à Diretoria do Foro;  

d) Diretor da SG, quanto às unidades a ela diretamente vinculadas, bem como quanto às 
subsecretarias administrativas;  

e) Diretor de cada subseção judiciária, quanto às unidades diretamente vinculadas à Diretoria.  

Parágrafo único. Devem ser estipulados por consenso entre o gestor e o servidor metas de 
desempenho e prazos a serem atingidos no teletrabalho, equivalendo o alcance ao cumprimento da 
respectiva jornada de trabalho. 

Art. 558-E. A autorização para inclusão do servidor no programa de teletrabalho ficará condicionada à 
análise da SG, após a confirmação pela STI/TRF2 da viabilidade técnica para a liberação do acesso 
remoto ao sistema adotado, bem como à verificação pela SGP dos critérios impeditivos à participação 
relativos a: servidores em estágio probatório; que tenham sofrido penalidade disciplinar (art. 127 da 
Lei nº 8.112/1990) nos dois anos anteriores à indicação; que exerçam função ou cargos 
comissionados de natureza gerencial, salvo por motivo excepcional ou temporário, a critério das 
autoridades relacionadas no art. 558-D. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

§ 1º No caso de mudança de lotação de servidor incluído no teletrabalho, as autoridades relacionadas 
no art. 558-D deverão encaminhar a solicitação de exclusão daquele servidor, podendo a autoridade 
da nova lotação, em função da conveniência e da oportunidade do serviço, encaminhar novo 
formulário de inclusão, cuja autorização ficará condicionada à análise descrita no caput deste artigo. 
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§ 2º A relação dos servidores autorizados a realizar o teletrabalho e a relação de excluídos serão 
divulgadas, na intranet, até o dia 5 de cada mês. 

§ 3º Os registros dos servidores em regime de teletrabalho deverão estar consignados na 
comunicação de frequência mensal da unidade, encaminhada à SGP, com as datas de inclusão e 
exclusão, quando for o caso. 

Art. 558-F. Os gestores das unidades deverão encaminhar à SG, pelo SIGA-DOC, o relatório 
trimestral, no prazo de 10 dias após a conclusão do trimestre. 

Art. 558-G. O relatório anual será elaborado com base nas informações constantes dos relatórios 
trimestrais, bem como subsidiado pela SGP e pela STI/TRF2 com as informações pertinentes a cada 
área. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 
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TÍTULO X 
DA INFORMAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO 

(Renumeração aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

 

 

Capítulo I 
Da Gestão Documental 

 

Seção I 
Da Atuação do Juiz Supervisor 

 

Art. 559. Cabe especificamente ao Juiz Supervisor dos Serviços de Informações Arquivísticas e 
Memória Institucional: 

I - acompanhar a execução de projetos relacionados à memória institucional e à gestão documental 
na SJRJ; 

II - solicitar a colaboração de unidades da SJRJ para a adequada implementação de ações e a 
realização de projetos; 

III - propor, com representantes da área de negócio, políticas internas relacionadas à memória 
institucional e à gestão documental; 

IV - assegurar recursos orçamentários e de infraestrutura e tecnologia necessários à execução das 
ações e à realização de projetos da área de negócio; 

V - estabelecer parcerias interinstitucionais; 

VI - manter entendimentos e propor a celebração de convênios, acordos e contratos com instituições 
públicas e privadas correlatas à área de negócio. 

 

Seção II 
Das Atividades de Arquivamento e Desarquivamento de Documentos 

 

Subseção I 
Do Arquivamento de Documentos 

 
Art. 560. Somente poderão ser encaminhados ao SETAQ os documentos e processos produzidos e 
recebidos pela SJRJ no exercício de suas atividades. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00010) 
Art. 561. Deverão ser encaminhados ao SETAQ apenas os documentos que tiverem cumprido o 
prazo no arquivo corrente estabelecido pelo Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade 
(PCTT) e que haja previsão de guarda no arquivo intermediário ou que tenha como destinação final a 
guarda permanente. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00010) 
Parágrafo único. Os documentos cuja destinação final seja a eliminação e que não haja guarda 
prevista no arquivo intermediário devem ser eliminados na unidade responsável após o cumprimento 
do prazo, estabelecido no PCTT, no arquivo corrente. 
Art. 562. É vedada a transferência de material acautelado ao SETAQ. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-

2015/00010) 

Art. 563. O envio de documentos ao SETAQ depende de prévio agendamento. (Vide Resolução nº TRF2-

RSP-2015/00010) 
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§ 1º O transporte de documentos entre o SETAQ e as unidades da capital é realizado duas vezes por 
semana, conforme divulgado na página da SID, na intranet. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00010) 
§ 2º O transporte de documentos das unidades das subseções para o SETAQ é realizado por meio 
do transporte mensal. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00010) 
§ 3º O transporte de documentos do SETAQ para as unidades das subseções é realizado por malote 
regular, enviado pelas unidades de protocolo da capital. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00010) 
§ 4º A frequência do transporte citada nos §§ 1º, 2º e 3º poderá ser alterada a critério da 
Administração ou em situações excepcionais. 
Art. 564. Os documentos encaminhados ao SETAQ deverão estar acondicionados em caixa-box ou em 
amarrado firme, que corresponderá a um lote, com altura não superior a 15 cm, e ser movimentados por 
meio de sistema(s) de acompanhamento(s) de processos e documentos vigente(s), ou pelo 
preenchimento de formulário específico, conforme o caso. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00010) 
Art. 565. Os processos judiciais encaminhados fisicamente ao SETAQ para arquivamento deverão 
estar: (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00010) 
I - com baixa-findo; 
II - acompanhados da “Lista Simplificada de Verificação de Pendências Processuais Impeditivas de 
Arquivamento de Processos”, disponível na página da SID, na intranet; 
III - acompanhados, cada lote, de guia de remessa de processos com código de barras, obtida pelo 
sistema de acompanhamento processual vigente. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00010) 
Parágrafo único. Todos os processos do lote deverão ser da mesma especialidade/classe, a saber: 
criminal, execução fiscal, previdenciária, juizados especiais criminais ou cíveis. 
Art. 566. Os agravos de instrumento, conflitos de competência e precatórios encaminhados 
fisicamente ao SETAQ deverão estar acompanhados por formulário próprio – disponível na página da 
SID, na intranet, preenchido. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00010) 
Art. 567. Os documentos administrativos encaminhados fisicamente ao SETAQ deverão estar: (Vide 

Resolução nº TRF2-RSP-2015/00010) 

I - individualmente classificados, segundo o assunto a que se referem, de acordo com o PCTT; 
II - acompanhados por formulário próprio preenchido – disponível na página da SID, na intranet, ou de 
protocolo de transferência gerado pelo sistema de gestão documental em vigor, conforme o caso. 
Parágrafo único. Todos os documentos listados no mesmo formulário ou protocolo de transferência 
devem, preferencialmente, possuir a mesma classificação documental. 

 

Subseção II 
Do Desarquivamento de Documentos 

 
Art. 568. As solicitações de desarquivamento de autos judiciais deverão ser feitas por meio do 
sistema processual vigente. 
§ 1º Caso não seja possível atender ao caput deste artigo, o desarquivamento deverá ser solicitado 
pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa – Módulo Serviços (SIGA-Serviços). 
§ 2º É vedada a repetição de solicitação de desarquivamento pelo SIGA-Serviços de documento com 
pedido ainda pendente de atendimento. 
Art. 569. O atendimento das solicitações de desarquivamento feitas de acordo com o art. 568 deve 
respeitar o prazo máximo de 10 dias úteis. 
§ 1º Caso o prazo previsto no caput deste artigo não seja atendido, o Setor de Desarquivamento 
(SEDEQ) deverá comunicar a ocorrência à unidade requisitante. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00010) 
§ 2º A data de desarquivamento do documento é aquela em que o SEDEQ o disponibiliza para 
transporte. A chegada do documento à unidade solicitante dependerá da logística de entrega. (Vide 

Resolução nº TRF2-RSP-2015/00010) 
Art. 570. O SEDEQ não atenderá solicitação de desarquivamento feita por partes ou advogados. A 
solicitação deverá ser feita ao juízo competente. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00010) 
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Seção III 
Da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos 

 

Art. 571. A SJRJ atua com uma Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, dentro do 
Programa de Gestão Documental (PGD), em cumprimento ao disposto em ato próprio do CJF, que 
estabelece a Consolidação Normativa do PGD da Justiça Federal de 1º e 2º graus. 

Art. 572. Compete à comissão: 

I - orientar e realizar o processo de análise, avaliação e seleção dos documentos produzidos e 
recebidos na SJRJ, para fins de guarda permanente ou eliminação; 

II - propor alterações nos instrumentos de gestão documental, previstos em ato próprio do CJF; 

III - estabelecer prioridades para análise e destinação de documentos institucionais; 

IV - aprovar o termo de eliminação, elaborado pela unidade de arquivo; 

V - analisar a proposta de guarda definitiva feita por magistrado e pronunciar-se acerca do seu 
acolhimento; 

Parágrafo único. A critério da comissão, poderão integrá-la servidores das unidades organizacionais 
às quais se referem os documentos a serem avaliados, bem como profissionais ligados ao campo de 
conhecimento de que trata o acervo objeto da avaliação, podendo ser substituídos após a conclusão 
dos trabalhos relativos às respectivas unidades ou áreas de conhecimento. 

 

Seção IV 
Da Identidade Visual dos Documentos Produzidos na Seccional 

 

Art. 573. A SID é a unidade responsável por elaborar logotipos, símbolos, vinhetas e gerenciar 
projetos de identidade visual, proporcionando unicidade e homogeneidade na identificação da DIRFO 
e das subsecretarias da área administrativa. 

Art. 574. Os logotipos são aprovados pela DIRFO. 

Art. 575. O padrão de identidade visual deve ser adotado nos portais da intranet, cartazes, folhetos e 
outros materiais de divulgação que necessitem da identificação de logotipo da DIRFO ou de subsecretaria. 

 

Capítulo II 
Do Processamento de Documentos  

 

Seção I 
Do Serviço de Protocolo Administrativo 

 

Art. 576. O protocolo administrativo corresponde ao conjunto de atividades - desenvolvidas por 
unidades administrativas da SJRJ - referentes à tramitação de documentos por meio dos serviços 
postais e de malote prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e por meio 
das rotinas de transporte da seccional.  

Parágrafo único. Na capital, as unidades que respondem pelas atividades referidas no caput fazem 
parte da estrutura da SID. Nas subseções judiciárias a responsabilidade cabe às unidades 
administrativas de apoio, pertencentes à estrutura das respectivas diretorias. 
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Art. 577. O serviço de protocolo administrativo se destina às atividades da SJRJ, ficando proibida a 
utilização para fins pessoais. Excetuam-se o recebimento de correspondências destinadas aos 
magistrados, por motivo de segurança. 

§ 1º O serviço tem por finalidade o recebimento e o envio de documentos relativos ao desempenho 
das atividades funcionais de magistrados e servidores. 

§ 2º É expressamente proibida a utilização do serviço para o encaminhamento de qualquer material 
de consumo ou permanente e ainda para encaminhamento de documentos e material das empresas 
terceirizadas ou de natureza particular, com exceção dos empréstimos e devoluções de livros, de 
forma a garantir o cumprimento dos prazos de entrega. 

§ 3º São considerados documentos: crachás de servidores, plaquetas patrimoniais, documentos em 
formato de mídia, como CD, DVD, pendrive e outros similares, ressaltando a necessidade de 
embalagem adequada que assegure a não danificação do documento. 

 

Subseção I 
Da Tramitação de Documentos 

 

Art. 578. As unidades responsáveis pelo serviço de protocolo administrativo respondem pelo 
recebimento, conferência, registro, distribuição e expedição dos documentos que tramitam na 
seccional, devendo realizar os seguintes procedimentos: 

I - receber, conferir, registrar e distribuir os documentos destinados às unidades organizacionais da SJRJ; 

II - receber, conferir e registrar os documentos encaminhados pelas unidades organizacionais da 
SJRJ, com a finalidade de expedição; 

III - abrir correspondências recebidas via ECT ou de outros órgãos externos sem informação 
adequada para a remessa, visando ao encaminhamento correto ou à devolução no caso de 
impossibilidade de identificação do destinatário; 

IV - conferir a numeração de guias de remessa e de formulários de encaminhamento de documentos, 
bem como eventuais referências que constem na parte externa dos envelopes; 

a) a conferência dos demais dados/informações das guias e dos formulários, assim como do 
conteúdo dos envelopes deverá ser feita nas unidades de destino, após o recebimento; 

V - receber e encaminhar os malotes, independentemente da existência de conteúdo, para que 
possam ser utilizados nas remessas seguintes. 

Parágrafo único. Os servidores responsáveis pelo serviço de protocolo administrativo ficam 
desobrigados de prestar informações sobre movimentação processual de ações judiciais às partes e 
aos advogados e de atender o público externo. 

Art. 579. Para serem recebidos nas unidades administrativas responsáveis, os documentos deverão 
conter as seguintes informações legíveis: 

I - nome ou sigla atualizada da unidade remetente e do destinatário; 

II - identificação do tipo de documento (ex.: ofício; memorando); 

III - número do documento, quando houver. 

Parágrafo único. Nos casos de documentos a serem expedidos via ECT, deverão ser utilizados 
envelopes lacrados ou embalagens apropriadas, identificados com o endereço completo do 
remetente e do destinatário, incluindo a cidade, o estado e o código de endereçamento postal (CEP). 

Art. 580. Os documentos destinados ao arquivamento somente serão recebidos quando atenderem 
as seguintes condições: 
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I - documentos administrativos - registrados no SIGA-DOC; 

II - documentos judiciais - registrados em guia de remessa. Caso não estejam cadastrados no sistema 
processual, apenas serão aceitos se acompanhados de formulário próprio, devidamente preenchido. 

Parágrafo único. Para encaminhamento de documentos ao SETAQ, as subseções judiciárias não 
deverão utilizar o serviço de malote. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00010) 

Art. 581. Os lotes de processos judiciais deverão ter, no máximo, 15 cm de altura, devendo ser presos 
com barbantes em forma de “X” ou embrulhados, de modo que garanta a segurança no transporte. 

Art. 582. Os documentos destinados ao Juiz Distribuidor que não estiverem devidamente identificados 
serão entregues à SAJ, que fará uma triagem e encaminhará à respectiva unidade de distribuição de 
acordo com a matéria e competência. 

Art. 583. No momento da entrega de documentos, o servidor lotado na unidade destinatária deverá, 
na presença do entregador, conferir os dados indicados e apor assinatura e matrícula no formulário 
de controle que acompanha o documento. 

§ 1º Após o recebimento, caso seja verificada divergência entre conteúdo e destinatário, a unidade 
recebedora deverá reencaminhar o documento para o destino correto. 

§ 2º O reencaminhamento de documento indevidamente recebido dar-se-á da seguinte forma, de 
acordo com a localização da unidade de fato destinatária: 

a) unidade da mesma sede - entrega diretamente ao destinatário; 

b) unidade de outra sede - remessa com o uso do formulário “Remessa de Documentos Físicos”, 
disponível no SIGA-DOC; 

c) destinatário externo à SJRJ – remessa via ECT. 

Art. 584. Os documentos que não estiverem de acordo com o disposto nesta seção ou que estiverem 
fora das normas estabelecidas pela ECT serão devolvidos à unidade remetente. 

 

Seção II 
Da Adesão e do Uso de Sistema de Postagem Eletrônica 

 

Art. 585. É obrigatória a adesão ao Sistema de Postagem Eletrônica Corporativa (SPEc), da ECT. 

Art. 586. As unidades emissoras de telegramas – JEFs, VFs e unidades da área administrativa - 
deverão acessar o SPEc, cadastrar o telegrama ou importar arquivo gerado no sistema processual da 
SJRJ e fazer a remessa. 

Art. 587. No SPEc, os diretores de VFs e JEFs atuam como administradores de órgão e serão 
autorizados a cadastrar operadores e digitadores. O administrador de órgão e o operador tanto 
podem digitar quanto expedir telegramas. Ao digitador é permitido apenas digitar o telegrama. 

Art. 588. A confirmação de recebimento pelos Correios será enviada para grupo de e-mail, criado 
especificamente para direcionar as mensagens para as contas do administrador e dos operadores 
cadastrados pelos JEFs e VFs. 

Parágrafo único. Cabe ao administrador do órgão a abertura de chamado para a área de TI, 
solicitando as alterações nos grupos de e-mail citados no caput. 
Art. 589. Nas unidades da Administração, os administradores de órgão serão indicados pelo titular da 
unidade que utilizar o SPEc e serão autorizados a cadastrar operadores e digitadores. 

Art. 590. A confirmação de recebimento, pelos Correios, dos telegramas expedidos pelas unidades da 
Administração será no endereço de grupo já existente de cada unidade. 

Art. 591. Compete à SID a gestão central do SPEc, abrangendo a definição de padrões e requisitos, 
bem como a inclusão, exclusão e alteração dos administradores de órgão. 
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Seção III 
Disposição Geral 

 

Art. 592. A tramitação dos expedientes administrativos e despachos produzidos na SJRJ, bem como 
os requerimentos de servidores do Quadro de Pessoal deve ser realizada pelo módulo de 
expedientes do SIGA-DOC. 

 

 

Capítulo III 
Dos Processos Administrativos 

(Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

 

Seção I 
Da Autuação e da Tramitação 

(Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

 

Art. 592-A. Os processos administrativos serão autuados e tramitarão exclusivamente em meio 
eletrônico, pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGA).  

 
Seção II 

Do Acompanhamento e da Ciência 
(Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

 

Art. 593. Para a concretização das intimações em face dos atos processuais, todos os servidores 
desta seção judiciária deverão consultar diariamente a caixa de entrada dos quadros de expedientes 
e de processos administrativos do SIGA-DOC por ser o meio corporativo de criação, tramitação e 
comunicação de atos administrativos. 

Art. 594. A cientificação de despachos e decisões de documentos administrativos relativos à área de 
gestão de pessoas será feita de forma eletrônica, por meio do SIGA-DOC, diretamente aos 
interessados ou por meio de suas chefias, salvo na hipótese de o servidor estar afastado ou 
licenciado, o que ensejará outras formas de comunicação por aquela área.  

§ 1º Será considerada realizada a ciência, para todos os efeitos, no dia em que o interessado receber 
o documento no SIGA-DOC; 

§ 2º Caso o recebimento do documento no sistema pelo interessado não ocorra em até 10 dias 
decorridos da data de seu encaminhamento pela área de gestão de pessoas, considerar-se-á a 
ciência automática computada na data do término desse prazo.  

§ 3º Na hipótese de a ciência ter sido solicitada pela área de gestão de pessoas ao superior 
hierárquico do servidor, contar-se-á o prazo a partir da data de encaminhamento ao interessado.  

 

Capítulo IV 
Dos Serviços de Biblioteca  

(Revogado pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

 

Seção I 
Da Seção de Biblioteca 

(Revogada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

 

Arts. 595 e 596. (Revogados pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 
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Subseção I 
Dos Serviços Prestados 

(Revogada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

 

Arts. 597 a 599. (Revogados pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

 

Subseção II 
Dos Procedimentos de Consulta 

(Revogada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

 

Arts. 600 a 603. (Revogado pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002)  

 

Subseção III 
Dos Procedimentos para o Serviço de Empréstimo 

(Revogada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

 

Arts. 604 a 620. (Revogados pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

 

Subseção IV 
Dos Procedimentos Relativos a Reservas 
(Revogada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

 

Arts. 621 e 622. (Revogados pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

 

Subseção V 
Dos Procedimentos para os Serviços de Pesquisa 

(Revogada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

 

Arts. 623 a 628. (Revogados pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

 

 

Subseção VI 
Das Responsabilidades dos Usuários, das Perdas e dos Danos 

(Revogada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

 

Arts. 629 a 634. (Revogados pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

 

Subseção VII 
Da Aquisição e do Descarte 

(Revogada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

 

Arts. 635 a 641. (Revogados pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

 

Subseção VIII 
Da Preservação do Acervo 

(Revogados pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

 

Art. 642 e 643. (Revogados pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 
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Capítulo V 
Das Publicações  

 

Seção I 
Da Publicação no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região 

 

Art. 644. Todas as publicações oficiais de caráter judicial e administrativo devem ser publicadas no 
Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região (e-DJF2R). 

Parágrafo único. O e-DJF2R é o meio oficial de publicação dos atos judiciais e administrativos da 
Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus da 2ª Região, consoante ato próprio do TRF2. 

Art. 645. A SID é a unidade gestora dos assuntos pertinentes a publicações no e-DJF2R. 

Parágrafo único. Para a publicação, deverão ser observadas as orientações contidas nos manuais e 
tutoriais disponíveis na página da SID, na intranet. 

Art. 646. São passíveis de publicação os conteúdos constantes da relação, não exaustiva, abaixo e 
outros que vierem a ser informados pela SID. 

I - Caderno Judicial 

Conteúdo Judicial das VFs/JEFs/TRs (ligado diretamente a processos): 

a) vistas a processos; 

b) atos ordinatórios, certidões, editais; 

c) atas e pautas de julgamentos; 

d) extratos, termos e relatórios; 

e) despachos e decisões; 

f) sentenças e acórdãos; 

g) certidões e súmulas. 

Conteúdo Administrativo das VFs/JEFs/TRs (não ligado diretamente a processos, desde que possa 
ter interesse direto para as partes nos processos ou para os advogados em geral): 

a) portarias; 

b) decisões administrativas; 

c) informações de secretaria; 

d) editais administrativos, avisos e comunicados. 

II - Caderno Administrativo 

Conteúdo Administrativo das unidades de administração (refere-se a procedimentos ou providências 
administrativas): 

a) portarias; 

b) editais administrativos, avisos e comunicados; 

c) expedientes, extratos, termos, ordens de serviço e enunciados; 

d) contratos, convênios, aditivos e distratos; 

e) despachos de autoridades administrativas relacionados a interesses individuais; 

f) atos oficiais que autorizem, permitam ou concedam a execução de serviços por terceiros; 

g) atos relativos a pessoal cuja publicação decorrer de disposição legal. 

Art. 647. São vedados para publicação no e-DJF2R: 

I - os atos de caráter meramente interno; 

II - os atos internos relativos a pessoal; 

III - os discursos, elogios, homenagens, agradecimentos, explanações. 
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Seção II 
Do Boletim Interno Eletrônico 

 

Art. 648. O Boletim Interno da SJRJ é publicado diariamente e em formato digital, gerado no SIGA-DOC. 

Parágrafo único. A geração e a publicação do BIE na intranet são de responsabilidade da CIPE. 

(Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

Art. 649. Os assuntos a serem divulgados no BIE são os atos e as matérias constantes do quadro 
(relação não exaustiva) e são de responsabilidade das unidades publicadoras. A exatidão dos 
conteúdos veiculados também é de responsabilidade das unidades publicadoras: 

Art. 650. São regras gerais para publicação no BIE as abaixo: 

I - Os assuntos publicáveis no BIE são os atos e as matérias constantes do quadro do art. 649, sendo 
o envio de responsabilidade das unidades publicadoras. 

II - O horário de fechamento da edição será às 17h. As matérias e atos deverão ser cadastrados, 
diariamente, no SIGA-DOC pelas unidades publicadoras até o horário de fechamento, com vista à 
publicação. 

III - Até a hora de fechamento da edição (17h), será possível efetuar o cancelamento do pedido de 
publicação, utilizando a opção “cancelar última movimentação” no SIGA-DOC. Com essa operação o 
documento deixa de fazer parte da lista de itens a publicar na edição daquele dia. 

IV - Após gerado no SIGA-DOC pela CIPE, o BIE será assinado digitalmente por servidor da SID. 

(Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

V - Após assinado digitalmente, o BIE será publicado em página própria na Intranet. 

VI - Em casos excepcionais relacionados exclusivamente à indisponibilidade ou falha do sistema 
automatizado, a periodicidade do BIE poderá ser alterada provisoriamente e a edição ser realizada 
manualmente e publicada na intranet. 

VII - Mensalmente serão impressos pela SID todos os boletins do período para fins de guarda 
permanente, depósito legal e consulta. 

Art. 651. Os procedimentos para publicação no BIE são organizados em função do tipo do 
documento. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

I - Portarias, Ordens de Serviço, Ofícios Circulares 

a) Após a finalização do ato/expediente no SIGA-DOC e após “registrada a assinatura” ou “assinado 
digitalmente”, aparecerá a opção “Solicitar publicação no BIE”. 

b) clicar na opção “Solicitar publicação no BIE”; 

c) aparecerá como movimentação no documento a informação de que está com publicação solicitada; 

d) após a geração do BIE pela CIPE e o devido registro de sua publicação na intranet, o documento 
receberá uma movimentação automática informando que foi publicado; (Redação dada pela Portaria nº 

JFRJ-PGD-2015/00002) 

e) cada unidade publicadora é responsável por gerenciar o envio dos atos e matérias de sua 
competência para publicação BIE, cumprindo o horário de fechamento de cada edição. 

II - Processos, Pedidos de Concessão de Diária, Concessão de Suprimento de Fundos 

a) Preencher formulário próprio sem informar destinatário; 

b) após a finalização do formulário no SIGA-DOC e após assinado digitalmente, aparecerá a opção 
“Solicitar publicação no BIE”; 

c) clicar na opção “Solicitar publicação no BIE”; 
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d) aparecerá como movimentação no formulário a informação de que está com publicação solicitada; 

e) após a geração do BIE pela CIPE e o devido registro de sua publicação na intranet, o documento 
receberá uma movimentação automática informando que foi publicado; (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-

PGD-2015/00002) 

f) a unidade publicadora deverá guardar no arquivo corrente as vias dos formulários de solicitação 
de publicação; 

g) cada unidade publicadora é responsável por gerenciar o envio dos atos e matérias de sua 
competência para publicação no BIE, cumprindo o horário de fechamento de cada edição. 

Art. 652. São procedimentos para publicação de outras matérias: 

I - abrir chamado no SIGA-DOC até as 16h, solicitando publicação de matérias (casos excepcionais e 
não previstos nos itens anteriores); 

II - informar o número SIGA-DOC do documento a publicar naquele dia ou, em caso de matéria livre, 
anexar o arquivo (.doc, .rtf ou outro formato de texto válido) ao chamado. 

III - o cadastramento da matéria será providenciado pela CIPE; (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-

2015/00002) 

IV - chamados abertos após as 16h serão atendidos no dia útil subsequente. 

 

Seção III 
Da Revista da SJRJ 

 

Art. 653. A Revista da Seção Judiciária do Rio de Janeiro – ISSN da versão impressa: 1678-3085; 
ISSN da versão eletrônica: 2177-8337 – é uma publicação acadêmica de conteúdo jurídico, aberta a 
colaborações externas e com periodicidade quadrimestral. 

Art. 654. As políticas editoriais estão disponíveis em portal eletrônico próprio: 
http://www.jfrj.jus.br/revistasjrj. 

Art. 655. A Seção de Produção Editorial (SEPED) é responsável pela gestão de todas as etapas 
editoriais da revista. 

Art. 656. O expediente completo da publicação, incluindo-se os membros do Conselho Editorial e os 
pareceristas ad hoc, é divulgado no endereço eletrônico referido no art. 654, assim como na versão 
impressa da revista. 

 
Seção IV 

Da Publicação de Mensagens na Página Principal da Intranet 

 

Art. 657. A área de Comunicação Social é responsável pela revisão, aprovação e publicação dos 
textos na página principal da intranet. 

Parágrafo único. Os textos a serem publicados deverão ser concisos e impessoais. A adequação a 
esses critérios deve ser observada pelo solicitante, estando os textos sujeitos a alterações caso não 
estejam nesse padrão. 

Art. 658. As solicitações de publicação de mensagens deverão ser feitas por abertura de chamado no 
SIGA-Serviços. 

Parágrafo único. As unidades que desejarem incluir anexos à mensagem deverão publicá-los em 
suas respectivas páginas ou áreas da intranet e informar o endereço no chamado, para que seja 
incluído o link. 
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Art. 659. Poderão ser publicadas na página principal da intranet as mensagens que versem sobre os 
assuntos abaixo relacionados: 

I - Comunicações institucionais: 

a) informações sobre manutenção predial e de serviços de informática; 

b) informações sobre alteração de procedimentos das áreas administrativa e judicial; 

c) alteração de normatização; 

d) celebração de convênios; 

e) informações afetas à área de gestão de pessoas; (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00002) 

f) alterações no horário ou suspensão do funcionamento da SJRJ; 

g) informações sobre eventos realizados pela SJRJ para os servidores e magistrados; 

h) demais informações de interesse da área administrativa ou judiciária da SJRJ. 

II - Comunicações de interesse dos servidores e magistrados: 

a) avisos fúnebres e cerimônias religiosas decorrentes do falecimento de servidores e magistrados 
da SJRJ; 

b) solicitação de doação de sangue para servidores e magistrados da SJRJ e parentes destes até o 
quarto grau: avós, pais, filhos, netos, irmãos, tios, sobrinhos e primos; 

c) publicação de livros de autoria ou coautoria de servidores e magistrados, cujo tema seja 
relacionado com a área jurídica. Somente serão publicados anexos se já houver link para página 
publicada na intranet ou internet; 

d) publicação de eventos do Sindicato dos Servidores das Justiças Federais no Estado do Rio de 
Janeiro (SISEJUFE), Associação Estadual dos Servidores da Justiça Federal (SERJUS/RJ) e AJUFE, 
desde que haja link para matéria publicada nas respectivas páginas da internet, sujeitos à analise 
quanto a conveniência e interesse da SJRJ; 

e) promoções do CCJF para servidores e magistrados. 

Art. 660. Os chamados para publicação das comunicações de interesse institucional devem ser 
abertos por ocupantes de cargo de chefia e os chamados referentes a comunicações de interesses 
dos servidores e magistrados poderão ser abertos por qualquer um desses. 

 

 
Capítulo VI 

Dos Serviços de Reprografia e Produção Gráfica e Ed itorial 

 
Seção I 

Dos Serviços e da Solicitação 

 

Art. 661. Os serviços tratados neste Capítulo são assim classificados: 

I - serviços reprográficos - decorrentes de cópia de originais ou matrizes por meio de equipamentos 
reprográficos (copiadoras), tais como folhas avulsas, autos de processos, material didático ou de 
capacitação, etc; 

II - peças gráficas impressas - cartazes, folders, banners, manuais, cartilhas, revistas, boletins e 
demais publicações e materiais de divulgação; 

III - produtos editoriais - revistas, boletins, jornais – com tiragem e periodicidade definidas e 

permanentes; 

IV - acabamentos - cortes, refilamentos, dobraduras, colagens, encadernações. 
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Art. 662. As solicitações de serviços devem seguir os seguintes passos: 

I - serviços reprográficos - o solicitante deverá preencher formulário próprio, a ser apresentado no 
balcão de atendimento, com a identificação dos seguintes itens: 

a) unidade solicitante; 

b) descrição do material encaminhado e do serviço solicitado; 

c) número exato do total de cópias requisitadas; 

d) data; 

e) nome, matrícula e assinatura do servidor responsável pela solicitação. 

II - peças gráficas impressas - o solicitante deverá: 

a) abrir chamado no SIGA-Serviços, especificando os seguintes itens: 

1) tipo de peça gráfica; 

2) formato; 

3) tiragem; 

4) tipo de veiculação (interna/externa); 

b) anexar o briefing de programação visual (disponível na intranet), com orientações necessárias para 
a consecução do serviço. Se necessário, o preenchimento do briefing pode ser realizado durante 
reunião entre o solicitante e a SEPED. 

 

Seção II 
Das Condições de Realização dos Serviços Reprográficos 

 

Art. 663. O material encaminhado (processos ou documentos) ficará sob responsabilidade da SEPED 

até sua efetiva devolução ao solicitante. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00010) 

Art. 664. O solicitante se responsabiliza pela indicação do funcionário que procederá à retirada do 

material. A conferência do serviço deverá ser feita – pelo solicitante ou funcionário por ele escolhido – 

nas dependências da SEPED. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00010) 

Art. 665. Nos casos de reprodução de autos de processos em segredo de justiça, a execução do 
serviço somente será realizada mediante acompanhamento integral por servidor da unidade 
solicitante. 

Art. 666. É vedada a reprodução parcial ou integral de obras literárias, artísticas ou científicas, nos 
termos da lei. 

Parágrafo único. A vedação se aplica inclusive no caso de cursos ou palestras ministradas nas 
dependências da SJRJ, em relação a partes de livros ou a obras protegidas por normas de 
propriedade intelectual. 

 

Seção III 
Das Etapas de Produção de Peças Gráficas Impressas 

 

Art. 667. São etapas da produção e da atualização de peças gráficas impressas: 

I - análise do briefing - esclarecimentos com o solicitante quanto às dúvidas para a confecção; 

II - análise da divulgação - ajustes ou confirmação das peças gráficas solicitadas, de acordo com o 
estudo do briefing e custos envolvidos na produção; 
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III - revisão textual - correção gramatical e padronização, de acordo com convenções disponíveis na 
cartilha Normas de Padronização Textual, publicada na intranet; 

IV - tratamento de imagens e criação de ilustrações - aplicação de imagens a serem utilizadas e 
criação de ilustrações e logotipos adequados a cada peça gráfica. No caso de fotografia e ilustrações 
são respeitadas as normas de direitos autorais; 

V - projeto gráfico - distribuição do conteúdo – texto, imagem, ilustração – e aplicação de cores e 
outros recursos gráficos para garantir legibilidade, clareza e precisão na transmissão de informação; 

VI - revisão final - verificação da exatidão e atendimento às especificações na confecção ou na 
preparação gráfica, como alinhamentos, entrelinhas, margens, fontes e cores; 

VII - solicitação da aprovação: 

a) envio, por e-mail, com arquivo em PDF; 

b) encaminhamento de forma impressa, para as publicações de maior complexidade ou acima de 
cinco folhas – prova de impressão montada (“boneca”). 

Art. 668. A aprovação final corresponde à concordância, pelo solicitante e o cliente final, com a proposta 
para toda a peça gráfica: texto, capa (quando for o caso) e diagramação. Um mês após a solicitação de 
aprovação sem a manifestação do solicitante ou do cliente final, o chamado será fechado. 

Parágrafo único. São formas de registro de aprovação: eletronicamente, por e-mail; e por visto na 
prova de impressão, com assinatura e data, nas peças de maior complexidade. 

Art. 669. Somente serão realizadas alterações, tanto de conteúdo quanto de diagramação, se 
registradas em chamado no SIGA-Serviços ou eletronicamente, respeitando-se os prazos do art. 671. 

Art. 670. Visando economicidade e produtividade, as peças somente poderão ser reimpressas diante 
de erros de confecção ou impressão, comprovados e incontornáveis. 

I - São considerados erros incontornáveis de confecção: 

a) erros gramaticais e de digitação que sejam incontestáveis e que causem prejuízo de entendimento 
ou comprometam a qualidade da peça; 

b) inadequação da margem ao conteúdo; 

c) não aplicação ou aplicação inadequada de títulos e créditos; 

d) o que tornar qualquer informação ilegível. 

II - São considerados erros incontornáveis de impressão/acabamento: 

a) discrepância entre a cor da prova de impressão e o material impresso, que descaracterize a 
identidade visual da peça; 

b) cortes e montagens inadequados, que prejudiquem a leitura ou a compreensão do conteúdo; 

c) falhas de impressão que prejudiquem a legibilidade da informação. 
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Seção IV 
Dos Prazos de Execução de Serviços de Reprografia e Peças Gráficas/Materiais Gráficos 

 

Art. 671. Os prazos para execução dos serviços estão estabelecidos conforme abaixo: 

I - Prazos para execução de serviços de reprografia 

Cópias reprográficas:  

a) 1 dia útil para autos processuais (atendimento prioritário); 

b) outros materiais: 

- até 20 cópias – atendimento imediato; 

- entre 21 e 300 cópias – 1 dia útil; 

- entre 301 e 1.000 cópias – 2 dias úteis; 

- acima de 1.000 cópias – conforme combinação entre as partes. 

1. Será observada a ordem de chegada à SEPED dos documentos a serem reproduzidos, exceto dos 

serviços considerados urgentes, com a devida justificativa por escrito. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00010) 

2. Os prazos para realização dos serviços podem ser dilatados de acordo com volume de serviços e 
atendimentos prioritários. 

II - Encadernações em espiral: em média, 2 dias úteis. 

III - Impressos padronizados: 3 dias úteis. 

IV - Peças Gráficas 

a) Concepção e etapas da criação de leiaute para aprovação: 

- cartazes: uma semana; 

- folders, lâminas, boletins: 2 semanas; 

- banners, painéis, cartilhas e manuais: 3 semanas; 

- revistas: 4 semanas. 

b) Impressão interna: 3 dias úteis após a aprovação final. A impressão é realizada na SEPED quando 
o serviço preenche os seguintes requisitos: 

- tamanho - até A3 – 29,7 cm x 42 cm; 

- densidade - 75 g/m2, 120 g/m2 e 180 g/m2; 

- tiragem até 100 exemplares; 

- dobras - no máximo, uma. 

c) Impressão em gráfica: quando o serviço não se enquadrar nos itens da alínea “b”, a impressão 
será realizada na Gráfica do TRF2, com os prazos, conforme tabela, a contar da aprovação final: 

(1) Até 300 unidades de tiragem de impressão, exceto banner, em que o tempo estimado é para até 5 
unidades. 

(2) Acima de 300 unidades de tiragem de impressão (uma cor), até o limite de 1.000 unidades. 

(3) Acima de 300 unidades de tiragem de impressão com encaixe de cores (duas cores), até o limite 
de 1.000 unidades. 

(4) Acima de 300 unidades de tiragem de impressão até o limite de 1.000 unidades de produtos com 
policromia ou retículas em que seja imprescindível a utilização de fotolito. Encontram-se inseridos 
nesta estimativa os seguintes prazos: prazo para fechamento de arquivo (2 dias) e prazo para 
geração de fotolitos (3 dias). 
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Parágrafo único. Atrasos excepcionais poderão ocorrer em razão de circunstâncias que impeçam a 
plena utilização de máquinas ou equipamentos gráficos. 

Art. 672. Para possibilitar melhor planejamento e alocação de recursos suficientes à execução de 
peças gráficas de eventos e campanhas deverão ser praticados os seguintes prazos: 

I - prazo mínimo de 60 dias para solicitação dos serviços; 

II - prazo mínimo de 60 dias para o envio do briefing; 

III - prazo mínimo de confecção, conforme o estabelecido no art. 671, para o encaminhamento do 
conteúdo definitivo das peças. 

Art. 673. A não observância dos prazos mínimos desonera a SEPED de quaisquer responsabilidades 
sobre atrasos na entrega de materiais impressos relativos ao evento ou campanha. 

 
Seção V 

Do Controle e do Uso dos Equipamentos Reprográficos 

(Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00010) 

 

Art. 674. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00010) 

 
Seção VI 

Disposição Geral 
(Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00010) 

 

Art. 675. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00010)  

Art. 676. Os produtos editoriais são executados de acordo com programa editorial aprovado pela 
Administração.  

 

 

Capítulo VII 
Da Administração e Gestão dos Conteúdos do Portal C orporativo Internet  

 

Art. 677. Neste Capítulo são usados os termos abaixo como definição de: 

I - Internet, para o portal corporativo Internet SJRJ, que oferece informações e serviços da SJRJ; 

II - ferramenta, para o recurso tecnológico de administração, postagem e atualização de conteúdos do 
portal; 

III - “postagem”, “postados”, “postar”, para conteúdos submetidos à rotina de publicação na internet; 

IV - usuário, para magistrados, servidores, estagiários e contratados que utilizam o portal 
www.jfrj.jus.br em vários níveis de acesso; 

V - público, para o usuário que consulta os conteúdos publicados na internet; 

VI - gestor de conteúdo/publicador, para o usuário cujo nível de acesso permite utilizar áreas restritas 
do portal mediante login: é o responsável por aprovar, postar e editar conteúdos nas seções 
pertinentes às áreas de conteúdos definidas na Tabela constante do art. 684; 

VII - administrador, para o usuário cujo nível de acesso permite utilizar, mediante login, áreas restritas 
do portal: é responsável por alterações de maior abrangência no portal eletrônico, como editar a 
estrutura de informações, criar grupos de usuários, delegar-lhes papéis na criação de conteúdo, 
habilitar assuntos no serviço “Fale Conosco” e outras atribuições que possam surgir com a melhoria 
da ferramenta; 
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VIII - restrito, para conteúdo cujo nível de acesso exige do usuário identificação via login e senha; 

IX - conteúdo estático ou fixo, para definir páginas cujo teor é previamente preparado e estão prontas 
para serem exibidas ao público; 

X - conteúdo dinâmico ou variável, para definir páginas produzidas no momento da interação com o 
público, geradas a partir de informações constantes em bases d de dados (exemplo: seção de 
notícias, resultado de buscas com filtros, etc.); 

XI - usabilidade, para o conjunto de características presentes nas páginas da internet que garantem 
acesso simples, intuitivo e rápido às informações procuradas pelos usuários; 

XII - acessibilidade, para o conjunto de características presentes nas páginas da internet que garantem 
acesso a páginas independentemente de tipo de usuário (portador de deficiência ou não), situação ou 
ferramenta. No caso do usuário portador de deficiência, objetiva permitir que este possa perceber, 
entender, navegar e interagir de maneira efetiva com as páginas, podendo contribuir com conteúdos. 

Art. 678. As atividades relacionadas à administração e à gestão dos conteúdos do Portal Corporativo 
são de responsabilidade das seguintes áreas: 

I - administração da Internet – SEITD e SEPED; 

II - revisão gramatical, padronização textual e visual e arquitetura de informação da internet – SEPED; 

III - gestão e postagem de conteúdo - todas as unidades organizacionais da SJRJ responsáveis por 
gerir conteúdos a serem publicados na internet, conforme a Tabela constante do art. 684; 

IV - solicitação de publicação: todas as unidades organizacionais da SJRJ; 

V - infraestrutura tecnológica (rede, banco de dados, backup, servidores de arquivos, etc.): STI/TRF2; 

(Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

VI - segurança da informação: (SEINF). (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

Art. 679. Em relação à administração do Portal Corporativo, cabe ao administrador da internet: 

I - gerenciar configurações do portal Internet SJRJ, incluindo permissões, níveis de acesso, seções, 
categorias, menus e outras funcionalidades do portal; 

II - atribuir aos usuários os papéis de gestores de conteúdo / publicadores; 

III - orientar os gestores de conteúdo / publicadores quanto à política de atualização de conteúdos; 

IV - dar suporte e providenciar treinamento no uso da ferramenta de gerenciamento de conteúdo; 

V - implementar recursos para gerar estatísticas e outras informações referentes aos acessos 
efetuados às páginas. 

Parágrafo único. O administrador do portal poderá adotar workflows (fluxos de aprovação) próprios 
para aprovação e publicação de conteúdos na internet. 

Art. 680. Em relação à gestão de conteúdos: 

I - os conteúdos são divididos por assunto, relacionados a diferentes áreas de responsabilidade, e 
constam da Tabela, constante do art. 684. Cada unidade citada será responsável pela gestão dos 
conteúdos que forem pertinentes à sua área de atuação / serviços prestados; 

a) consideram-se incluídas na atividade de gestão de conteúdo mencionada neste inciso os registros 
de perguntas e respostas frequentes e as respostas ao público geradas pelo serviço “Fale Conosco”; 

II - cada unidade responsável deverá ter cadastrados ao menos dois responsáveis pela gestão do 
conteúdo, bem como os respectivos substitutos em caso de férias, licenças e outras ausências; 

III - em suas respectivas áreas de competência, os gestores de conteúdo deverão manter a SID informada 
sobre a necessidade de se alterar a arquitetura da informação das páginas (exemplo: links de menus, links 
na primeira página) para melhor adequação ao conteúdo ou para, eventualmente, atender a determinada 
norma, quando não tiverem permissão para efetuar tais atualizações por meio da ferramenta. 
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Art. 681. Em relação à arquitetura da informação, as políticas de estruturação de conteúdo serão 
definidas e implementadas pela SEPED, visando à usabilidade e a critérios de acessibilidade. 

Art. 682. Em relação à padronização visual, as páginas da internet deverão seguir padrão visual (tipos 
e tamanhos de fonte, cores, elementos gráficos) estabelecido pela SEPED. 

§ 1º Para facilitar a manutenção dos padrões visuais estabelecidos, a Seção de Informação e 
Tecnologia Digital (SEITD) e a SEPED fornecerão aos usuários acesso a ferramentas de publicação, 
de forma que a postagem de materiais e conteúdos independa de formatação prévia. 

§ 2º Áreas específicas da internet poderão ter identidade visual própria, a ser aprovada ou definida 
pela SEPED para garantir a conformidade com a padronização visual do portal internet SJRJ. 

Art. 683. Em relação à revisão gramatical e padronização textual: 

§ 1º A SEPED realizará, periodicamente, revisão gramatical e padronização textual nas páginas do 
portal Internet SJRJ. Haverá contato com o gestor da respectiva página caso sejam necessárias 
mudanças na estrutura textual, de acordo com os critérios indicados no § 2º. 

§ 2º A linguagem adotada nos textos publicados na internet deverá adotar os critérios de 
objetividade, clareza, coerência e concisão: exigem-se textos curtos, diretos e de fácil assimilação 
para todos os públicos. 

§ 3º Caso seja necessário publicar textos longos e explicativos, sugere-se usar links e hipertexto 
(conteúdo desdobrado em mais de uma página, de acordo com o nível de detalhamento), para evitar 
excesso de informações nas páginas de conteúdo institucional ou de serviços. 

 

Seção I 
Dos Assuntos e das Unidades Responsáveis 

 

Art. 684. Os assuntos e as unidades responsáveis pela gestão de conteúdo do Portal Corporativo 
Internet constituem tabela não exaustiva. 

Parágrafo único. A competência sobre novos assuntos será atribuída às unidades organizacionais 
conforme as áreas constantes da Tabela. 

 

Seção II 
Disposições Gerais 

 

Art. 685. Instruções a respeito de arquitetura da informação, padronização visual e textual, gestão de 
conteúdos e demais assuntos pertinentes serão repassadas pela SID às unidades gestoras de 
conteúdo, preferencialmente por meio eletrônico. 

Art. 686. A SID manterá atualizada e publicada na intranet planilha detalhada com rol de assuntos, 
áreas gestoras e respectivos gestores de conteúdos/publicadores, com base na Tabela constante do 
art. 684. 
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TÍTULO XI  
DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÕES 

(Renumeração e redação aprovadas pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

 

 
Capítulo I 

Da Atuação do Juiz Supervisor 
(Revogado pela Portaria nº JFRJ-PGD-2016/00010) 

 

Art. 687. (Revogado pela Portaria nº JFRJ-PGD-2016/00010) 

 

Capítulo II 
Da Utilização dos Recursos  

 

Seção I 
Da Política de Segurança da Informação 

 

Art. 688. Esta regulamentação tem caráter acessório à Política de Segurança da Informação da 
Justiça Federal (PSI-JF) e estabelece as regras de segurança da informação no uso dos recursos de 
TI no âmbito da SJRJ. 

Art. 689. As disposições se aplicam aos agentes públicos em exercício na SJRJ, aos funcionários de 
empresas prestadoras de serviços terceirizados não eventuais, aos servidores e empregados de 
entidades conveniadas e aos estagiários em atividade na SJRJ, conforme estabelecido na PSI-JF. 

Parágrafo único. As disposições também se aplicam a outras pessoas que se encontrem a serviço da 
SJRJ, autorizadas a utilizar os recursos de TI em caráter temporário. 

Art. 690. Os contratos de prestação de serviço e os convênios celebrados com a SJRJ deverão ter 
cláusula específica, exigindo das empresas contratadas e das entidades conveniadas o cumprimento 
desta regulamentação pelos prepostos por ela alocados, bem como prevendo as penalidades 
decorrentes da sua inobservância. 

Parágrafo único. Os atos já celebrados pela SJRJ, e em vigor na data de publicação do regulamento 
originário foram adequados, na ocasião de aditamento, com a inclusão da cláusula especificada no caput. 

Art. 691. Os funcionários de empresas prestadoras de serviços terceirizados, os servidores e 
empregados de entidades conveniadas e os estagiários em atividade na SJRJ que utilizem os recursos 
de TI devem assinar previamente um termo de responsabilidade conforme modelo padronizado. 

Art. 692. As competências da Comissão Local de Segurança da Informação (CLSI) são definidas no 
ato próprio de sua constituição que detalha ou complementa as seguintes atribuições: 

I - assessorar a Administração e propor ações preventivas e educativas de segurança; 

II - manter atualizada a regulamentação e os documentos acessórios da PSI-JF, de acordo com a 
periodicidade determinada em cada um; 

III - utilizar métricas de segurança da informação definidas nos termos da PSI-JF; 

IV - coordenar as atividades e analisar os resultados da Comissão Local de Resposta a Incidentes de 
Segurança da Informação (CLRI). 

Art. 693. As competências da CLRI serão definidas no ato próprio de sua constituição que detalhará 
ou complementará as seguintes atribuições: 
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I - executar as ações de resposta e tratamento a qualquer incidente de segurança no âmbito da SJRJ, 
dando ciência à CLSI e à STI/TRF2, por meio de relatórios periódicos, além de manter o registro 
estatístico e pericial dos incidentes; (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

II - classificar os incidentes de segurança de acordo com as métricas definidas nos termos da PSI-JF, 
solicitando auxílio superior sempre que o evento atingir os parâmetros de relevância definidos; 

III - manter estreito intercâmbio com os outros grupos e comissões semelhantes da JF; 

IV - auxiliar na implementação e revisão dos documentos acessórios da PSI-JF. 

Art. 694. São atribuições da (SEINF): (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

I - coordenar e controlar a implementação das ações propostas pela CLSI; 

II - coordenar e orientar a utilização dos recursos de TI nos termos das competências estabelecidas 
nesta normatização; 

III - organizar, prover os meios e secretariar a CLSI; 

IV - assessorar a SG nos assuntos pertinentes à Segurança da Informação. 

 

Seção II 
Dos Recursos de Tecnologia da Informação 

 

Art. 695. São classificados como recursos de TI: 

I - os microcomputadores de mesa e portáteis e seus dispositivos periféricos, como teclado, mouse, 
caixas de som, microfone, leitoras, gravadoras e demais acessórios; conectados ao computador; 

II - os scanners, impressoras, câmeras e demais equipamentos periféricos acessórios a estações 
de trabalho; 

III - os programas de computador e sistemas adotados, bem como aqueles desenvolvidos pela SJRJ; 

IV - os equipamentos e serviços de rede da SJRJ, que compreendem as redes locais e remotas, bem 
como a rede de comunicação que as interligam; 

V - os dispositivos de assinatura digital, como tokens e smartcards; 

VI - quaisquer outros elementos ou recursos que constituam ativos ou serviços de informação, 
conforme tratado na norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - Código de Prática 
para a Gestão da Segurança da Informação (NBR/ISO/IEC 27002:2005). 

Art. 696. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

Art. 697. Os recursos de TI disponibilizados para o usuário devem ser utilizados essencialmente em 
atividades relacionadas às atribuições funcionais da Justiça Federal. O usuário é responsável pelo 
uso e conservação dos recursos a que tem acesso e deve zelar pelo seu estado, integridade e 
funcionamento, comunicando qualquer defeito ou anormalidade à STI/TRF2. (Vide Resolução nº TRF2-

RSP-2015/00016) 

Parágrafo único. Outras finalidades de uso são admitidas, desde que não comprometam o 
desempenho funcional e estejam em conformidade com as Regras de Aceitabilidade (RA) abaixo: 

I - PRÁTICAS PERMITIDAS 

Acesso a sítios que possam ser úteis ao desenvolvimento das atividades administrativas ou 
funcionais do usuário, ou sítios vinculados a conteúdos e serviços de educação, saúde, 
desenvolvimento profissional, cidadania, serviços públicos, governo eletrônico, entre outros, 
notadamente sítios: 

1. bancários; 

2. jornalísticos; 
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3. de pesquisa e busca; 

4. de conteúdo profissional; 

5. de qualidade de vida; 

6. provedores de serviço de correio eletrônico pessoal. 

II - PRÁTICAS PROIBIDAS 

ACESSO A PÁGINAS NA INTERNET COM CONTEÚDO QUE ENVOLVA: 

1. pornografia ou pedofilia; 

2. racismo, discriminação ou preconceitos de qualquer natureza, violência, ameaças, 
constrangimentos, apologia do uso de drogas; 

3. propagandas não autorizadas, cassinos, jogos, loterias, piadas; 

4. violação de segurança, invasão e adulteração (hacking), serviços de proxy, obtenção de chaves 
irregulares ou quebra de mecanismos de licença de uso, disseminação de vírus ou qualquer código 
malicioso; 

5. relacionamentos pessoais, cartões eletrônicos ou comunicados não solicitados. 

OBTENÇÃO DE ARQUIVOS NA INTERNET (DOWNLOAD) DOS SEGUINTES TIPOS: 

1. jogos; 

2. programas executáveis; 

3. arquivos de qualquer tipo para uso particular, ressalvados os conteúdos permitidos no item I; 

4. arquivos de qualquer tipo com funcionalidade para ataques a recursos de TI.  

ATUAÇÃO IRREGULAR E DANOSA POR MEIO DOS SEGUINTES COMPORTAMENTOS: 

1. utilizar mecanismos com o objetivo de descaracterizar o acesso indevido a páginas ou serviços 
proibidos; 

2. fazer-se passar por outrem quando do uso dos recursos computacionais da SJRJ; 

3. efetuar ou tentar efetuar qualquer tipo de acesso não autorizado a dados dos recursos 
computacionais da SJRJ, ou tentar sua alteração; 

4. criar ou manter páginas pessoais ou de prestação de serviços particulares; 

5. violar ou tentar violar os sistemas de segurança dos recursos computacionais da SJRJ; 

6. interceptar ou tentar interceptar transmissão de dados não destinados ao seu próprio acesso; 

7. varrer, rastrear ou testar vulnerabilidades de um sistema ou rede, exceto quando no desempenho de 
atividades de segurança na UO ou vinculadas aos grupos/serviços/UOs de segurança da informação; 

8. tentar a apropriação de mais recursos do que os alocados para a sua conta; 

9. causar interferência em serviços de qualquer outro usuário, servidor ou rede, ataques baseados no 
envio de mensagens de correio eletrônico em massa, envio de grande volume de dados a fim de 
congestionar um serviço, tentativas de sobrecarregar um sistema ou ataques do tipo “broadcast”; 

10. forjar cabeçalhos de pacotes ou quaisquer partes dos cabeçalhos em uma mensagem de correio 
eletrônico ou postagem em grupos de discussão. 

ATUAÇÃO IRREGULAR NO USO DO CORREIO ELETRÔNICO CORPORATIVO: 

1. Não é permitido ao usuário o cadastro do endereço corporativo em qualquer tipo de sitio externo, 
listas de discussão, salvo se forem listas relacionadas às atividades desempenhadas na SJRJ. 

2. Não é permitido o envio de mensagens sem identificação do remetente. 

3. Não é permitido o envio e poderá ser bloqueado o recebimento de mensagens sobre conteúdos 
proibidos por esta RA. 
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4. Não é permitido o envio e poderá ser bloqueado o recebimento de mensagens não desejadas 
(“spam”), como circulares, manifestos políticos, correntes de cartas, boatos (“hoax”), “links” falsos 
para capturar informações de terceiros, causar excessivo tráfego na rede ou sobrecarregar os 
sistemas computacionais. 

III - PRÁTICAS NÃO CLASSIFICADAS 

Quaisquer práticas não expressamente definidas, ou análogas a estas, devem ser precedidas de 
consulta ao superior imediato que poderá autorizar se considerar compatível com as RA ou 
formalizará a consulta à SEINF em caso de dúvida. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

Em qualquer prática que implique em expansão, alteração ou cause efeito nos recursos de TI, a 
STI/TRF2 deverá ser consultada. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

Art. 698. De modo a preservar o ambiente computacional da SJRJ, é vedado aos usuários o 
fornecimento de informações a terceiros sobre características, funcionalidades e configurações dos 
recursos de TI disponíveis. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

Art. 699. É vedada a utilização dos recursos computacionais disponíveis com o objetivo de praticar 
ações maliciosas contra outros recursos da rede de computadores da SJRJ ou redes externas, dentre 
os quais: equipamentos servidores, estações de trabalho, equipamentos de rede, serviços de 
segurança e sistemas de informação. 

 

Subseção I 
Dos Dispositivos de Assinatura Digital 

 

Art. 700. É dever dos usuários da seccional zelar pelo uso e pela guarda dos tokens a eles fornecidos 
por esta Instituição, pois estes dispositivos armazenam os certificados eletrônicos, os quais 
funcionam como documento de identidade digital. 

Art. 701. Para manter a continuidade dos trabalhos na seccional, são fornecidos aos usuários: 

I - (Vide JFRJ-DES-2016/07198 em face do TRF2-DES-2016/10594) 

II - 1 certificado Cert-JUS Institucional custeado pela SJRJ; 

a) (Vide JFRJ-DES-2016/07198 em face do TRF2-DES-2016/10594) 

b) os tokens - dispositivos de armazenamento - são custeados pela SJRJ. 

Art. 702. Havendo extravio de token, deverá o usuário realizar os seguintes procedimentos: 

I - no caso de dispositivo com certificado Cert-JUS Institucional emitido pela AC CAIXA-JUS, adquirir 
outro token, com recursos próprios, que apresente as mesmas especificações do anterior, conforme 
informações na página inicial da intranet – “Serviços”, “Certificação Digital” – e encaminhar 
memorando de “Solicitação de Revogação e Emissão de Certificado Digital CEF”; 

II - no caso de dispositivo com o certificado Cert-JUS Institucional custeado pela SJRJ, adquirir outro 
token e respectivo certificado digital, com recursos próprios, que apresentem as mesmas 
especificações dos anteriores e comunicar o ocorrido por memorando. 

Art. 703. Na hipótese de roubo/furto de qualquer um dos tokens, deverá o usuário comunicar o fato 
por memorando, anexando cópia do boletim de ocorrência. 

Parágrafo único. Deverão ser utilizados, conforme o tipo de certificado solicitado, os seguintes 
modelos de memorando: “Solicitação de Revogação e Emissão de Certificado Digital CEF” ou 
“Solicitação de Certificado Digital Custeado pela SJRJ”. 

Art. 704. Os memorandos referidos nos arts. 702 e 703 deverão ser encaminhados pelo SIGA-DOC 
à SGP. (Vide JFRJ-DES-2016/07198 em face do TRF2-DES-2016/10594) 
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Seção III 
Das Estações de Trabalho 

 

Art. 705. As estações de trabalho são constituídas pelos microcomputadores de mesa ou portáteis, 
pelos dispositivos periféricos agregados, pelo sistema operacional e pelos programas instalados. 
Formam um conjunto de acordo com o padrão base para atender às necessidades da maioria dos 
usuários, ou com um padrão especial, para UOs específicas. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

§ 1º É vedada ao usuário a alteração da configuração de componentes e dispositivos, a instalação de 
programas e a alteração da configuração do ambiente do sistema operacional, ressalvados os ajustes 
autorizados no perfil de usuário padrão. 

§ 2º Nos casos de usuários com necessidades especiais ou UOs com requisitos funcionais 
diferenciados, os ajustes poderão ser efetuados pela STI/TRF2 mediante solicitação fundamentada 
do titular da UO, condicionados pela disponibilidade de equipamentos ou licenças de uso. (Vide 

Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

§ 3º Nos casos de diferenciação em que haja questionamento quanto à pertinência da 
fundamentação, cabe à SEINF deliberar, podendo solicitar parecer de UO competente em função da 
natureza dos argumentos. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

§ 4º Quando autorizados, a alteração da configuração de componentes e dispositivos, a instalação de 
programas e a alteração da configuração do ambiente do sistema operacional devem ser realizados 
por técnico qualificado da STI/TRF2. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

§ 5º As manutenções corretiva e preventiva dos equipamentos só devem ser feitas por técnicos 
qualificados e autorizados pela STI/TRF2. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

Art. 706. Os programas de computador adotados pela SJRJ e os sistemas desenvolvidos 
internamente ou por terceiros devem ser previamente testados e formalmente homologados e 
somente podem ser instalados nas estações de trabalho por técnico qualificado da STI/TRF2, 
condicionada à disponibilidade de licença de uso. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

§ 1º Nos casos de necessidade de programas especiais, atualizações ou novos programas que não 
impliquem em aquisição ou possuam licença de uso aberta para organizações como a SJRJ, a 
instalação pode ser autorizada pela STI para uso restrito na estação de trabalho do solicitante, 
incluindo módulos funcionais complementares ao programa principal, desde que haja informações 
disponíveis na rede mundial sobre a qualidade, segurança e confiabilidade do programa. 

§ 2º Nos casos de necessidade de programas especiais, atualizações ou novos programas que 
impliquem aquisição, a solicitação fundamentada deve ser encaminhada pelo titular da UO para 
avaliação da STI e posterior inclusão no planejamento de aquisições, desde que aprovada. 

§ 3º Nos casos de solicitação de aquisição em que haja questionamento quanto à pertinência da 
fundamentação, cabe à SEINF deliberar, podendo solicitar parecer de UO competente em função da 
natureza dos argumentos. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

§ 4º Nos casos de programas autorizados para uso restrito que demonstrem utilidade para outras 
UOs ou apresentem demandas para uso em mais estações, a STI/TRF2 deve proceder à avaliação e 
homologação formal. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

Art. 707. A instalação e cópia de programas e sistemas nas estações de trabalho e equipamentos 
servidores devem observar as seguintes restrições: 

I - é vedada a cópia de programas de computador, licenças de uso e sistemas implantados nas 
estações de trabalho e servidores da SJRJ para uso externo, sem que haja regularização formal do 
licenciamento de uso; 
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II - é vedada a utilização de programas nas estações de trabalho e servidores de rede que não possuam 
o devido licenciamento de uso ou que possam comprometer a segurança dos recursos de rede. 

Parágrafo único. Mediante comunicação prévia, qualquer programa de computador instalado em 
estação de trabalho que não se enquadre nos critérios estabelecidos poderá ser removido. (Vide 

Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

Art. 708. Somente em casos excepcionais, por necessidade de serviço, será concedido perfil especial 
de permissões para usuários das estações de trabalho, servidores do quadro de pessoal, mediante 
solicitação do titular da unidade à SEINF, que poderá condicionar a concessão à assinatura de termo 
de responsabilidade. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

§§ 1º e 2º (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

Art. 709. É vedado aos usuários com privilégio de administrador local da estação de trabalho o 
compartilhamento de recursos ou ativação de serviços de rede nas estações de trabalho. 

Art. 710. É vedada a utilização de microcomputadores particulares, portáteis ou não, na rede da 
SJRJ, bem como a instalação de quaisquer equipamentos, periféricos, componentes ou placas de 
hardware que não tenham sido adquiridos pela SJRJ, exceto em situações de contingência e com 
acompanhamento de técnico qualificado da STI/TRF2, mediante autorização da SEINF. (Redação 

aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

Parágrafo único. A instalação só será permitida nos casos em que existam contratos de prestação de 
serviços, locações ou convênios firmados com a SJRJ e a especificação técnica do material a ser 
instalado possa ser previamente analisada e aprovada. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

Art. 711. É vedada a conexão de equipamentos de rede sem fio (Wireless Access Point) na rede da 
SJRJ, exceto aqueles autorizados pela STI/TRF2. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

Art. 712. Compete à STI/TRF2 implementar as medidas para garantir a proteção contra vírus e programas 
maliciosos nas estações de trabalho, podendo agendar e realizar varredura nos equipamentos sempre 
que julgar necessário, mediante comunicação em tempo hábil aos usuários, ressalvadas as situações de 
risco imediato ou ocorrência de incidente. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

Art. 713. É de responsabilidade do usuário a guarda e adequada utilização de dispositivos de 
armazenamento externos (tokens, cartões de memória, pendrives, CDs, DVDs, etc.), bem como a 
realização de procedimento padrão de segurança para garantir a remoção de informações relevantes 
antes do descarte do dispositivo. 

Art. 714. O usuário é responsável pela guarda, manutenção da integridade física e adequada 
utilização das estações portáteis e dispositivos móveis e o Termo de Responsabilidade deverá ser 
utilizado como documento de autorização para o uso do equipamento. 

§ 1º Em viagens, as estações portáteis devem ser transportadas como bagagem pessoal, de forma 
que o usuário responsável traga-as sempre consigo, não devendo ser despachadas em 
compartimento de bagagem. 

§ 2º Na ocorrência de qualquer evento danoso ou extravio do equipamento, a DIRFO deverá ser 
comunicada imediatamente, no caso de o usuário ser magistrado. No caso de servidores, a 
comunicação deverá ser feita à SG. 

§ 3º Telefones celulares, tablets, notebooks, netbooks e quaisquer outros equipamentos portáteis 
entregues pela SJRJ não devem ser deixados no interior de veículos estacionados. Em caso de roubo 
ou furto, deverá ser apresentado o registro da ocorrência policial. (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-

2015/00004) 
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Seção IV 
Do Acesso Físico 

 

Art. 715. Quaisquer movimentações de equipamentos no âmbito da SJRJ devem ser atualizadas 
pelos respectivos responsáveis das unidades envolvidas no sistema de patrimônio. 

Art. 716. Antes do envio de equipamentos para manutenção ou alienação, deve ser realizado 
procedimento padrão de segurança para garantir o backup e a remoção de informações relevantes. 

Parágrafo único. Deve ser prevista a inclusão de cláusula nos contratos sobre apagamento seguro de 
dados relevantes antes do descarte de componentes. 

Art. 717. A retirada de equipamentos de informática da SJRJ, para qualquer fim, deve ser 
previamente lançada no sistema de patrimônio, onde será gerada a respectiva autorização de saída, 
mantendo-se registro da saída e posterior devolução, quando for o caso. 

Art. 718. O ambiente físico em que se encontram os equipamentos servidores e equipamentos de 
rede deve ser protegido e ter acesso restrito ao pessoal da STI/TRF2 e da SEINF. (Vide Resolução nº 

TRF2-RSP-2015/00016) 

 

Seção V 
Das Unidades de Armazenamento de Rede 

 

Art. 719. São de responsabilidade da STI/TRF2 a disponibilização de unidades de armazenamento de 
rede para usuários da SJRJ e a execução de suas cópias de segurança. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-

2015/00016) 

Parágrafo único. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

Art. 720. O usuário deve manter os arquivos de trabalho nas unidades de armazenamento de rede 
citadas no artigo anterior. 

Art. 721. O usuário deve manter nas unidades de armazenamento de rede apenas arquivos que 
estejam estritamente relacionados às atividades desempenhadas na SJRJ, sendo vedada a gravação 
de arquivos que não atendam tal finalidade. 

Parágrafo único. A STI/TRF2 poderá solicitar aos gerentes das UOs a verificação da conformidade de 
seus arquivos de trabalho ao dispositivo do caput. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

Arts. 722 e 723. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

Art. 724. A capacidade das unidades de rede será limitada, considerando a disponibilidade de espaço 
no equipamento servidor e as atividades inerentes às unidades ou áreas. 

Parágrafo único. A definição do espaço será estabelecida em conjunto pelas UOs e a STI/TRF2. 
Caberá à SEINF arbitrar em caso de divergências. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

 

Seção VI 
Do Acesso Lógico 

 

Art. 725. Os usuários somente podem acessar os ativos de informação e os recursos para os quais 
estejam autorizados. 

Art. 726. Os direitos de acesso dos usuários devem seguir a Política de Controle de Acesso Lógico a 
ser estabelecida em regulamento específico e que deverá detalhar ou complementar as seguintes 
condições mínimas: 
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I - deverão ser definidos pela STI, perfis de acesso para as UOs, grupos funcionais, usuários padrão 
e usuários especiais; (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

II - o gerenciamento de permissões específicas dos ativos de informação será autorizado pelos 
respectivos administradores; 

III - as solicitações para acesso aos ativos de informação serão formuladas pelos gerentes das UOs. 

 

Seção VII 
Da Identificação do Usuário e Senha de Acesso 

 

Art. 727. Para utilização das estações de trabalho da SJRJ será necessária a autenticação do 
usuário, mediante identificação (login) e senha de acesso. 

Art. 728. A senha de acesso é de uso pessoal e intransferível e sua divulgação é vedada sob 
qualquer hipótese, devendo ser alterada pelo próprio usuário no primeiro acesso. Qualquer utilização, 
por meio da identificação e da senha de acesso, é de responsabilidade do usuário ao qual as 
informações estão vinculadas. 

Art. 729. Os usuários são responsáveis pela segurança de suas identidades (logins) e de suas 
senhas. A identidade e a senha são atribuídas a um único usuário e não devem ser compartilhadas 
com mais pessoas. Os usuários devem relatar imediatamente à STI/TRF2 qualquer suspeita de 
tentativa de violação de segurança, bem como qualquer anormalidade percebida pelo usuário quanto 
ao privilégio de seu acesso aos recursos de TI. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

Art. 730. A concessão, a utilização e a revogação da identificação e da senha de acesso concedidas 
a estagiário e a funcionário de empresa prestadora de serviços terceirizados é de responsabilidade 
do responsável pela UO em que o mesmo estiver alocado. 

Art. 731. O gerenciamento de senha deve seguir a Política de Controle de Acesso Lógico a ser 
estabelecida em regulamento específico e que deverá detalhar ou complementar as seguintes 
condições mínimas: 

I - a geração e a entrega de senhas ao usuário devem ser feitas por um procedimento padronizado e 
seguro; 

II - a escolha de senha pelo usuário deve ser condicionada por critérios de segurança para a 
qualidade da senha. 

Art. 732. Ao ser credenciado para uso dos recursos de TI é atribuído ao usuário um perfil, que 
corresponde a seus direitos e privilégios para acesso a serviços e informações, pelo uso dos quais 
será diretamente responsável e que não podem, em hipótese alguma, ser transferidos a terceiros. 

Parágrafo único. Os usuários que possuírem o perfil especial de administrador de recursos deverão 
usá-lo preferencialmente nas tarefas de administração do recurso, sendo recomendado o uso do perfil 
padrão de usuário para as demais tarefas. 

Art. 733. É atribuição da STI/TRF2 a alteração e a revogação de permissões de acesso aos serviços 
e sistemas de uso geral, bem como a alocação de usuários nos perfis de UO e nos perfis padrão. 

(Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

§ 1º A gestão de usuários e o controle de acessos dos serviços e sistemas de uso específico é 
atribuição dos gestores destes sistemas ou, por delegação, dos gestores das UOs. 

§ 2º No caso dos sistemas indicados no parágrafo anterior, poderão ser exigidas identificação e 
senha específicas, que somente serão fornecidas mediante critérios específicos e objetivos, 
estabelecidos pelos respectivos gestores. 
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§ 3º As informações relativas a lotação, afastamentos definitivos ou temporários, desligamentos, 
aposentadorias e relotações de servidores, magistrados, prestadores de serviço, estagiários e demais 
usuários dos recursos de TI da SJRJ deverão ser comunicadas tempestivamente à STI/TRF2.  

Art. 734. Usuários em trânsito poderão utilizar os recursos de TI nas unidades em que estiverem 
trabalhando. 

Art. 735. No caso de ausência do local de trabalho, mesmo que temporariamente, o usuário deverá 
desconectar (logoff) ou bloquear o acesso a sua estação de trabalho. 

Art. 736. As identidades de usuário (login) de rede que apresentem inatividade por 90 (noventa) dias 
corridos poderão ser automaticamente suspensas. 

Art. 737. Os equipamentos servidores, switches, firewalls, e roteadores deverão ser protegidos por 
senha, que será de conhecimento exclusivo da STI/TRF2. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

 

Seção VIII 
Do Acesso a Redes Externas e à Internet 

 

Art. 738. O acesso a redes externas, a partir da rede interna da SJRJ, só é permitido pelos meios 
disponibilizados e configurados pela STI, sendo vedado o uso de qualquer outra forma de conexão. 

Art. 739. O acesso aos conteúdos de informação, serviços e recursos de comunicação pela Internet 
devem ser conduzidos nos termos estabelecidos no art. 697. 

Parágrafo único. O acesso a sítios e serviços que estejam enquadrados como práticas proibidas ou 
que tenham sido bloqueados, mas que sejam necessários ao desempenho das atribuições funcionais 
do usuário, poderão ser liberados mediante solicitação à SEINF, que analisará, considerando 
pronunciamento da STI/TRF2. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

Art. 740. Poderá ser bloqueado o acesso a sítios e serviços que possuam conteúdo proibido ou que 
possam comprometer o desempenho da rede da SJRJ. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

 

Seção IX 
Da Utilização do Correio Eletrônico Corporativo 

 

Art. 741. O serviço de correio eletrônico é destinado a agilizar a comunicação corporativa e sua 
utilização deve ser conduzida nos termos estabelecidos no art. 698. 

Art. 742. Na operacionalização do serviço de correio eletrônico, a STI/TRF2 poderá estabelecer as 
seguintes restrições: 

I - limitação da capacidade de armazenamento das caixas postais por cotas definidas segundo 
critérios organizacionais; 

II - limitação de tamanho para arquivos anexados às mensagens e o respectivo bloqueio; 

III - bloqueio do recebimento de anexos em função do tipo de arquivo considerado como ameaça 
potencial; 

IV - bloqueio e posterior exclusão de caixas postais que apresentem inatividade por mais de 90 dias, 
sem justificativa formal. 

Parágrafo único. Os bloqueios poderão ser liberados mediante solicitação do usuário, por 
conveniência do serviço. 

Art. 743. Compete à STI/TRF2 implementar mecanismos eficazes de proteção do serviço de correio 
eletrônico contra ameaças e práticas inaceitáveis como spam, phishing, entre outras. (Vide Resolução nº 

TRF2-RSP-2015/00016) 
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Seção X 
Da Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação 

(Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

 

Art. 744. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016)  

 

Seção XI 
Dos Recursos de Certificação Digital 

 

Art. 745. A utilização dos recursos de certificação digital no âmbito da SJRJ deve seguir a 
normatização, os padrões e os procedimentos previstos na ICP-Brasil e as regras específicas da 
Autoridade Certificadora do Poder Judiciário (AC-Jus). 

§ 1º No caso de aplicações de uso interno da SJRJ, nas quais não haja necessidade de eficácia 
probatória, ou que tenham propósitos de capacitação, desenvolvimento, experimentação, ou 
semelhantes, poderão ser admitidos outros padrões de certificados. 

§ 2º O detalhamento dos critérios de utilização, dos perfis de usuário, dos padrões e dos 
procedimentos de certificação digital será tratado pela Política de Controle de Acesso Lógico. 

Art. 746. Compete à CLSI: 

I - assessorar a Administração nos aspectos de segurança da certificação digital; 

II - analisar e dirimir dúvidas quanto à utilização e conformidade com as normas e padrões pertinentes; 

III - manter atualizado o detalhamento dos aspectos de certificação digital nos documentos acessórios 
da política de segurança (PSI -JF) de sua competência. 

Art. 747. Compete à SGP: (Vide JFRJ-DES-2016/07198 em face do TRF2-DES-2016/10594) 

I - organizar, coordenar e controlar as atividades para solicitação, autorização, emissão, renovação e 
revogação de certificados digitais para usuários finais na esfera da SJRJ; 

II - planejar, conduzir e controlar os contratos ou convênios com autoridades certificadoras e autoridades 
de registro, necessários para o fornecimento de certificados digitais na esfera de sua competência; 

III - analisar e controlar a conformidade das práticas de certificação digital com as diretrizes da CLSI; 

IV - (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

V - (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

Art. 748. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

 

Seção XII 
Das Penalidades 

 

Art. 749. O descumprimento do disposto, a seguir, configura, sem prejuízo das sanções penais cabíveis: 

I - inobservância do dever funcional por parte do servidor, ficando o mesmo sujeito às penalidades 
previstas no Capítulo V, do título IV da Lei nº 8.112/90; 

II - descumprimento de obrigação assumida no Termo de Compromisso de Estágio, no caso de 
estagiário, nos termos de ato próprio do CJF; 

III - descumprimento das obrigações contratuais, no caso de prestador de serviço, nos termos do 
contrato vigente. 
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Seção XIII 
Disposições Gerais 

 

Art. 750. A SEINF em parceria com a STI/TRF2 deverá promover periodicamente cursos, palestras 
e/ou informativos sobre assuntos relacionados à segurança da informação ou ao uso de recursos de 
TI, com vistas a manter os usuários desses recursos informados e atualizados. (Vide Resolução nº TRF2-

RSP-2015/00016) 

Art. 751. Sempre que se julgar necessário para a preservação da integridade dos recursos 
computacionais da SJRJ, dos serviços, dos usuários ou dos dados, poderá ser bloqueado 
temporariamente, sem aviso prévio, o acesso de qualquer usuário aos recursos computacionais da 
SJRJ, até que seja descartada a hipótese de dano à infraestrutura tecnológica. (Vide Resolução nº TRF2-

RSP-2015/00016) 

Art. 752. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

Art. 753. A privacidade no acesso à internet e no uso do correio eletrônico é garantida, mas os 
endereços acessados serão registrados, e o conteúdo das mensagens poderá ser rastreado ou 
varrido, de forma automática, por softwares especiais para verificar a adequação de seu conteúdo às 
normas estabelecidas. 

Art. 754. A CLSI deve conduzir anualmente a revisão e atualização das disposições deste Capítulo. 

Art. 755. Nos casos em que as providências para implementação dos dispositivos ensejem medidas 
complexas envolvendo projetos técnicos e/ou aquisições, a área competente deverá elaborar estudo 
e submeter à SEINF soluções de contingência e projeto com cronograma para solução definitiva. 

(Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

Art. 756. Os casos omissos ou divergências quanto às deliberações estabelecidas, bem como as 
dúvidas surgidas quanto a sua aplicação serão dirimidas pela SG, quando envolverem servidores, 
estagiários, prestadores de serviço, empregados de entidades conveniadas, ou pela DIRFO, quando 
envolverem magistrados. 

 

 

Capítulo III 
Da Comissão Local de Segurança da Informação  

 

Seção I 
Da Finalidade e dos Objetivos 

 

Art. 757. A CLSI tem por finalidade desenvolver, implementar e garantir a efetividade da gestão 
interna de Segurança da Informação no âmbito da SJRJ. 

Art. 758. A CLSI tem por objetivos principais: 

I - garantir a confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade das informações no 
âmbito da SJRJ; 

II - implantar e manter as ações de Segurança da Informação regulamentadas pelo CJF e pelo TRF2. 
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Seção II 
Da Composição 

 

Art. 759. A CLSI será composta por um Juiz Federal e por servidores do quadro permanente de 
pessoal da SJRJ lotados nas unidades abaixo. A presidência da comissão caberá ao juiz, sendo 
secretariada pelo representante da segunda UO relacionada: 

I - Coordenadoria de Planejamento Estratégico e Projetos; 

II - Seção de Segurança da Informação; 

III - Divisão Especial de Segurança; 

IV - Seção de Assessoria de Imprensa; 

V - Seção de Relações Públicas; 

VI - Seção de Controle de Convênios e Eventos Judiciários; 

VII - Subsecretaria de Controle Interno; 

VIII - (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

IX - Subsecretaria de Gestão de Pessoas; 

X - Subsecretaria de Contratações e Material; 

XI - Subsecretaria de Infraestrutura; 

XII - Subsecretaria de Informação e Documentação; e 

XIII - Subsecretaria de Distribuição e Atividades Judiciárias. 

§ 1º Representantes de outras áreas poderão compor a CLSI, de acordo com as necessidades de 
funcionamento. 

§ 2º Os membros da CLSI, em suas ausências e impedimentos legais ou regulamentares, serão 
representados pelos seus substitutos oficiais. 

§ 3º Nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do presidente da CLSI deverá 
substituí-lo o diretor da SG. 

§ 4º A CLSI está subordinada à DIRFO. 

 

Seção III 
Dos Critérios para Indicação 

 

Art. 760. Os membros da CLSI serão indicados segundo os seguintes critérios: 

I - experiência em Segurança da Informação; 

II - grande conhecimento na área em que trabalham. 

 

Seção IV 
Do Funcionamento 

 

Art. 761. A CLSI reunir-se-á: 

I - em caráter ordinário – bimestralmente, para elaborar e reavaliar a programação anual de trabalho 
(atividades funcionais e projetos), realizar estudos e relatar experiências; 

II - em caráter extraordinário – por convocação, para atender demandas excepcionais. 
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Art. 762. A CLSI apreciará solicitações para estudos relativos à matéria de Segurança da Informação, 
emissão de pareceres e correlatos, desde que previamente enviadas à Direção da SG. 

Parágrafo único. As demandas deverão ser encaminhadas à CLSI com todas as informações de que 
disponham os solicitantes. 

 

Seção V 
Das Competências 

 

Art. 763. Compete à Direção do Foro definir as metas estratégicas e decidir sobre as propostas da 
CLSI para a Segurança da Informação na SJRJ. 

Art. 764. Compete ao Juiz Federal presidente da CLSI analisar e levar à deliberação da Direção do 
Foro os estudos e as propostas do órgão. 

Art. 765. São competências da CLSI: 

I - gerir a segurança das informações na SJRJ; 

II - designar, definir ou alterar as atribuições da CLSI; 

III - elaborar e submeter à SG estudos sobre planejamento, controle, políticas e ações de Segurança 
da Informação; 

IV - elaborar e manter atualizados os documentos acessórios da Política de Segurança da 
Informação, abaixo relacionados, que são de competência desta seção judiciária, de acordo com a 
periodicidade determinada de cada um: 

a) Política de Controle de Acesso Lógico; 

b) Política de Utilização de Recursos de Tecnologia da Informação; 

c) Política de Classificação de Informações; 

d) Plano de Continuidade de Negócios; 

V - apoiar o CJF e o TRF2R na implantação na SJRJ dos seguintes documentos acessórios: 

a) Política de Auditoria de Segurança da Informação; 

b) Política de Gestão de Risco; 

c) Política de Segurança para Aquisição, Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas; 

d) Metodologia de Avaliação de Efetividade da Implantação da Política de Segurança da Informação; 

e) Política de Segurança de Acesso Físico; 

f) Política Permanente de Conscientização e Treinamento; 

VI - manter ações preventivas e educativas de Segurança da Informação; 

VII - avaliar os resultados das ações de Segurança da Informação; 

VIII - dar ciência ao Comitê de Segurança de Informação da Justiça (CSI-Jus) de todas as 
modificações e ajustes propostos nos documentos acessórios de competência desta SJRJ, por meio 
de relatórios periódicos, além de manter atualizados os dados estatísticos e indicadores; 

IX - coordenar as atividades e analisar os resultados da CLRI; 

X - promover e gerenciar o desenvolvimento, a implementação e a monitoração da Segurança da 
Informação da SJRJ; 

XI - definir critérios – quando couber –, gerenciar e avaliar os resultados de auditorias de 
conformidade de Segurança da Informação feitas por órgãos superiores ou consultorias externas; 

XII - aplicar a legislação relacionada à proteção das informações da SJRJ; 
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XIII - definir critérios e parâmetros de avaliação de conformidade da gestão e execução de serviços 
de Segurança da Informação; 

XIV - analisar todas as aquisições de ativos referentes à Segurança da Informação; 

XV - elaborar, anualmente, programação de trabalho e relatório de atividades, com apresentação à 
Direção da SG. 

Art. 766. São competências do presidente da CLSI: 

I - convocar as reuniões e os membros da CLSI, comunicando aos superiores hierárquicos; 

II - estabelecer pautas, dirigir discussões e definir critérios para deliberação; 

III - tomar providências para a renovação do quadro de membros da CLSI e outras cabíveis ao 
funcionamento dos trabalhos. 

§ 1º Cabe ao presidente ou ao substituto eventual comunicar-se com a unidade de lotação dos 
membros da CLSI, diretamente com estes e/ou com os respectivos superiores hierárquicos. 

§ 2º As reuniões ordinárias deverão ser informadas aos superiores hierárquicos dos membros da 
CLSI com antecedência mínima de 72 horas. Para as reuniões extraordinárias, a comunicação deverá 
ser imediata. 

Art. 767. São atribuições do secretário da CLSI: 

I - coordenar a execução dos programas de trabalho; 

II - despachar o expediente destinado à CLSI; 

III - promover interação com outras instituições, para a formalização de convênios e similares; 

IV - elaborar os relatórios periódicos e manter atualizados os dados estatísticos que deverão ser 
encaminhados a CSI-Jus. 

Art. 768. São atribuições do servidor integrante da CLSI: 

I - reunir-se com a CLSI, quando convocado, informando o superior hierárquico da convocação; 

II - coletar dados/informações na unidade de lotação para subsidiar estudos e análises de Segurança 
da Informação; 

III - atuar como multiplicadores dentro de sua unidade organizacional. 

 

Seção VI 
Disposições Gerais 

 

Art. 769. O trabalho como membro da CLSI não implica, em nenhuma hipótese ou a qualquer título, 
remuneração complementar. 

Art. 770. Compete à CLSI analisar os casos não previstos e encaminhar recomendações à Direção da SG. 

 

 

Capítulo IV 
Do Suporte ao Sistema Processual 

 
Seção I 

Disposições Gerais 

 

Art. 771. Será mantido um registro dos pedidos de evolução e correção do sistema informatizado de 
processamento judicial, os quais serão encaminhados ao NPROC/STI/TRF2, de forma ordenada 
pelas prioridades instituídas pela SJRJ. Ao NPROC/STI/TRF2 cabe gerenciar as prioridades 
estabelecidas tanto pelas seções judiciárias quanto pelo TRF2. 

Art. 772. (Vide Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 
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Seção II 
Das Requisições de Serviços Relacionados aos Sistemas Processuais e Administrativos 

 

Art. 773. O encaminhamento de todas as requisições de serviços relacionados aos sistemas 
processuais e administrativos às equipes técnicas será feito somente por meio da abertura de 
chamado no SIGA-Serviços ou outro sistema de controle de chamados que venha substituí-lo. Os 
expedientes necessários para o atendimento devem ser digitalizados e anexados ao chamado. 

Art. 774. Os chamados relacionados aos sistemas processuais e administrativos, que na avaliação 
da equipe técnica já estejam atendidos, poderão ser fechados com o envio de e-mail automático 
para o solicitante do chamado. Caso o solicitante discorde, poderá solicitar a reabertura através de 
recurso do sistema. 

 

 

Capítulo V 
Do Acesso à Lista de E-mail  

 

Art. 775. Fica autorizado o acesso de entidades representativas da magistratura federal à lista restrita 
de distribuição de e-mails denominada juizes@jfrj.jus.br, voltada a mensagens institucionais. 

Art. 776. As entidades que desejarem o acesso devem assumir, por escrito, o compromisso de utilizar 
a lista somente para fins de difusão de informações e orientações institucionais a seus filiados e aos 
magistrados em geral, abstendo-se de veicular qualquer mensagem cujo conteúdo contenha 
propaganda eleitoral ou que seja estranho às finalidades das próprias entidades.  

Parágrafo único. O termo de compromisso deverá ser encaminhado à Diretoria do Foro desta 
seccional, tendo como signatário o presidente da entidade ou seu substituto. 

Art. 777. O descumprimento do compromisso firmado ensejará sanção de suspensão do acesso pelo 
prazo de 15 dias. Caso a entidade infrinja novamente o compromisso, em menos de um ano da 
ocorrência do último fato punível, aplicar-se-á a sanção de 30 dias de suspensão do acesso. 

Art. 778. No caso de potencial violação ao compromisso firmado, procedimento para aferição será 
desencadeado de ofício pelo Diretor do Foro ou a requerimento de qualquer magistrado cadastrado 
na lista de e-mails. 

Art. 779. Quando for constada veiculação de mensagem violadora do compromisso, a entidade 
deverá ser notificada pelo Diretor do Foro para prestar, em 5 dias, os necessários esclarecimentos. 

I - Aplicar-se-á sanção se os esclarecimentos oferecidos forem considerados improcedentes ou 
insatisfatórios ou no caso de a entidade silenciar-se; 

II - não será aplicada sanção quando houver retratação tempestiva e considerada suficiente; 

III - será avaliada a possibilidade de relevar a aplicação da sanção quando, entre o fato ensejador da 
suspensão e a efetiva aplicação da sanção, tenha havido modificação significativa na composição da 
diretoria da entidade. 

§ 1º Todas as decisões que implicarem aplicação de sanção ou que as releve serão distribuídas na 
lista de e-mails. 

§ 2º As decisões quanto à aplicação ou não de sanção serão tomadas pelo Diretor do Foro. Quando 
este entender oportuno, será ouvido o Conselho Consultivo da DIRFO. 
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TÍTULO XII 
DOS BENS E SERVIÇOS 

(Renumeração e redação aprovadas pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

 

 

Capítulo I 
Do Cronograma das Contratações 

 

Art. 780. O cronograma geral para contratações da SJRJ é o um instrumento de organização e 
controle das ações e dos prazos definidos em cada Programação Anual. 

Art. 781. Estabelecer que as programações anuais de contratações da seccional serão aprovadas por 
ordens de serviço da Diretoria do Foro. 

Parágrafo único. Caberá ao Diretor do Foro autorizar a reformulação da programação anual e do 
respectivo cronograma, mediante justificativa do diretor de subsecretaria ou do coordenador de 
núcleo interessado, após manifestação da SG. 

Art. 782. Determinar às UOs da área administrativa que implementem a programação e zelem pelo 
cumprimento dos prazos estabelecidos para liberação das solicitações eletrônicas de contratação (SECs). 

I - Diante de eventual impossibilidade de cumprimento dos prazos, caberá ao diretor de subsecretaria 
ou ao coordenador de núcleo destacar servidores para auxiliar nos serviços. 

II - No momento de abertura da SEC é obrigatória a anexação do checklist de planejamento da 
contratação. Caso a contratação pretendida não conste da programação anual, o documento referido 
deverá necessariamente ser encaminhado para apreciação prévia pela Direção da SG. 

III - O agendamento para liberação de SECs deverá respeitar a proporção de 1/6 do total por mês 
(janeiro a junho). 

IV - No planejamento interno deverá ser considerada a possibilidade de reunir objetos similares na 
mesma SEC/processo, ainda que por item. 

V - Deve-se dar prioridade, para o primeiro quadrimestre, a contratações novas e necessárias ao 
cumprimento do programa de metas, a especificações inovadoras, a projetos prioritários, a 
treinamento e obras. 

Art. 783. As UOs requisitantes terão o prazo de três dias úteis para regularizar as SECs quando 
solicitado pelas subsecretarias que atuam durante o processo licitatório. Excepcionalmente, o prazo 
poderá ser prorrogado a critério do Diretor do Foro. 

Parágrafo único. Caso a UO requisitante não tenha regularizado a situação e não tenha pedido 
prorrogação, ambos dentro do prazo estabelecido, deverá encaminhar a SEC, com justificativa, à 
Direção da SG, para manifestação, e posterior remessa à DIRFO. 

Art. 784. Determinar que as solicitações de empenhamento relativas às Atas de Registro de Preço 
vigentes sejam encaminhadas à SJC até 30 de setembro de cada exercício. (Redação dada pela Portaria nº 

JFRJ-PGD-2015/00002)  

§ 1º Para as solicitações de empenhamento que são realizadas pela SCM mediante pedido dos fiscais, 
o prazo de encaminhamento será 30 de agosto, de forma a que possa ser atendido o prazo constante 
no caput. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00006) (Renomeado pela Portaria nº JFRJ-PGD-2016/00010) 

§ 2º Ao longo de todo o exercício financeiro, os pedidos de empenhamento, independentemente dos 
prazos consignados no caput e no § 1º, devem ser realizados no máximo em até 30 dias antes do 
vencimento da ata. Caso haja necessidade de atualização da pesquisa de mercado, esse prazo deve 
ser acrescido de 20 dias. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2016/00010) 
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Art. 785. Estabelecer que as solicitações de empenhamento das atas de registro de preço a serem 
formalizadas a partir de 30 de setembro de cada exercício ocorram em até 20 dias da data da 
respectiva assinatura. 

Art. 786. Estabelecer a periodicidade mensal para as reuniões de acompanhamento de cotas 
orçamentárias. 

Parágrafo único. Caso, nas avaliações mensais, seja identificado prejuízo na execução de ação constante 
da programação anual, o responsável pela execução e o gerente imediato deverão ter suspensos 
períodos de férias ou fruição de recesso eventualmente marcados, até a efetiva regularização. 

 
Seção I 

Da Marcação das Licitações 
(Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00006) 

 

Art. 787. A data-limite para marcação das licitações em quaisquer das modalidades será a penúltima 
sexta-feira do mês de novembro de cada exercício: (Redação dada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00006) 

I - as licitações que estiverem em andamento até o início do recesso forense serão suspensas, tendo 
continuidade somente após o término desse período; (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00006) 

II - quando as licitações não lograrem êxito por algum motivo, a unidade requisitante terá o prazo 
máximo de 30 dias para reapresentar o processo a fim de remarcação do certame, sem prejuízo da 
data-limite estabelecida no caput. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00006) 

Parágrafo único. Todos os processos que necessitarem de empenho deverão ser recebidos pela SOF 
até 1º de dezembro de cada exercício ou dia útil subsequente, devidamente instruídos pelas 
subsecretarias competentes. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2014/00006) 

 

 
Capítulo II 

Da Gestão dos Bens Móveis 

 
Seção I 

Da Conceituação 

 

Art. 788. Bens móveis são agrupados como material permanente ou material de consumo. 

Art. 789. Material permanente é aquele que, em razão do uso corrente, tem durabilidade e utilização 
superior a dois anos. A aquisição é feita em despesa de capital e possui controle individualizado. 

Parágrafo único. Material permanente, bem e bem patrimonial são considerados sinônimos. 

Art. 790. A classificação de material em “de consumo” ou “permanente” é baseada nos aspectos e 
critérios de classificação em naturezas de despesas contábeis da Secretaria do Tesouro Nacional, 
sendo definida, em conjunto, pela SOF e pela SCM, sujeita à apreciação da Subsecretaria de 
Controle Interno (SCO). 

Art.791. O material que apresente baixo valor monetário, baixo risco de perda e/ou alto custo de 
controle patrimonial deverá, preferencialmente, ser considerado como material de consumo. 

Parágrafo único. Anualmente é constituída comissão para proceder ao inventário dos materiais de 
consumo existentes em estoque no almoxarifado. 
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Seção II 
Do Controle dos Bens Móveis Permanentes 

 

Subseção I 
Da Competência para Requisição 

 

Art. 792. São competentes para requerer material permanente, por memorando digital no SIGA-DOC, 
os magistrados, diretores, coordenadores de núcleo vinculados à DIRFO e os responsáveis pelas 
unidades de apoio administrativo das subseções judiciárias. 

Parágrafo único. Somente servidor investido em função de confiança pode ser gestor de material 
permanente. 

Subseção II 
Da Entrada de Bens 

 

Art. 793. Cabe ao Diretor do Foro, ordenador de despesas da SJRJ, assinar o termo de recebimento 
de bens doados à seccional. 

Parágrafo único. Somente serão recebidos bens em doação desde que respeitadas a missão e a 
finalidade da SJRJ. Os bens recebidos em doação serão incorporados ao patrimônio da SJRJ, 
observado o disposto no caput. 

Art. 794. Bens recebidos em doação só poderão ser postos em utilização após a incorporação, que 
será precedida de verificação pela unidade competente do estado de conservação e dos requisitos de 
utilização e de manutenção. 

Parágrafo único. Caso seja colocado em utilização um bem recebido em doação não autorizado pela 
DIRFO, a SJRJ não se responsabilizará pela manutenção ou pelas condições necessárias para 
utilização. Neste caso, o bem não poderá ser incorporado ao patrimônio da SJRJ, devendo o mesmo 
regressar ao doador. 

Art. 795. O bem permanente de origem particular deverá ser identificado pelo responsável e 
registrado pela Seção de Patrimônio (SEPAT) como bem de terceiro. 

§ 1º É responsabilidade do gestor da unidade efetuar comunicação à SEPAT por ocasião da entrada 
e da saída dos bens referidos no caput deste artigo. 

§ 2º Os bens particulares e apreendidos mencionados neste artigo deverão ser identificados pelo 
nome e pela matrícula do proprietário. 

§ 3º Os bens acima referidos só deverão ser postos em utilização na SJRJ após análise da unidade 
competente para verificação dos requisitos de utilização. 

§ 4º A SJRJ não promoverá manutenção nos bens citados neste artigo. 

Art. 796. É vedado pela Administração o recebimento de bens apreendidos enquanto não houver 
declaração de perdimento. 

Art. 797. É vedada a utilização de microcomputadores particulares, portáteis ou não, na rede da 
SJRJ, exceto em casos de comprovada necessidade, mediante solicitação por escrito do dirigente da 
unidade à DIRFO. Nestes casos, deverão ser obrigatoriamente adotados os padrões de configuração, 
softwares e segurança utilizados na SJRJ, ficando o proprietário responsável pelo licenciamento dos 
produtos nele instalados, além de manutenção e suporte aos produtos não homologados pela SJRJ, 
conforme disposto no art. 711. 
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Subseção III 
Da Movimentação de Bens Permanentes 

 

Art. 798. Toda e qualquer movimentação de bens permanentes deverá ser registrada no Sistema de 
Patrimônio. Nenhum material permanente pode ser distribuído a qualquer servidor sem a respectiva 
carga patrimonial, que se efetiva com o aceite no sistema. 

Art. 799. Cada unidade organizacional deverá ter um gestor no Sistema de Patrimônio. 

§ 1º O gestor no Sistema de Patrimônio deve ser o titular da unidade. 

§ 2º Cada gestor indicará um substituto para a devida movimentação no sistema. 

§ 3º O substituto realizará saídas e recebimentos nos afastamentos legais do titular, bem como será o 
responsável pelo material no período de transição entre a exoneração do gestor antigo e a nomeação 
de um novo gestor, observado o disposto no art. 802. 

Art. 800. O acesso ao Sistema de Patrimônio é realizado mediante senha de identificação. A senha 
do sistema é pessoal e intransferível. 

Art. 801. O recebimento de transferência, bem como o recebimento de termos de responsabilidade, 
serão online, pela autenticação do gestor por senha, produzindo efeitos quanto à responsabilidade 
pela guarda e pelo uso do material confiado. 

Parágrafo único. Enquanto a unidade destino não registrar o recebimento no sistema, o bem constará 
com status “em processo de transferência”, porém, ainda, na responsabilidade da unidade de origem. 
Somente o recebimento no sistema desobriga o gestor anterior. 

Art. 802. O não recebimento do material no sistema, até o primeiro dia útil seguinte à entrega, poderá 
ser reconhecido como desistência. É reservado à Administração o direito de recolher o material que 
se encontre nesta condição. 

Parágrafo único. Bem entregue e ainda passível de instalação não desonera o gestor de fazer o 
recebimento pelo sistema informatizado 

Art. 803. Não poderão ser entregues novos bens permanentes às unidades que, tendo recebido o 
bem fisicamente, estejam com pendência de recebimento on-line. 

Art. 803-A. Em relação à entrega de equipamento de informática portátil novo, caso a Administração 
defina e informe que será por substituição, tal entrega somente ocorrerá mediante a devolução do 
equipamento antigo. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

§ 1º Caso o destinatário do equipamento seja magistrado ou oficial de justiça avaliador federal, este 
será para seu uso exclusivo. Não sendo utilizado, o equipamento deverá ser devolvido para 
redistribuição. (Redação aprovada pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

§ 2º Nos demais casos, quando a entrega é realizada para uma unidade organizacional, a posse, 
guarda e uso é exclusiva do titular da unidade e dos substitutos formalmente designados, durante o 
exercício da função, sendo transferido ao próximo ocupante em caso de dispensa. (Redação aprovada 

pela Portaria nº JFRJ-PGD-2013/00004) 

§ 3º É obrigatório o cadastramento de senha nos equipamentos portáteis pelo detentor do bem, 
consoante política de segurança da informação. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00004) 

Art. 804. Em caso de mudança do gestor nas unidades organizacionais, a SGP deverá comunicar 
imediatamente à SEPAT, que emitirá termo para conferência e recebimento on-line pelo novo gestor. 

§ 1º O termo de responsabilidade é o instrumento administrativo de atribuição de responsabilidade 
pela guarda e pelo uso de material permanente. 

§ 2º O termo deverá ser recebido no prazo máximo de cinco dias úteis da comunicação. 
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§ 3º Não tendo recebido ou informado à SEPAT quanto às divergências entre o termo e o 
levantamento físico no prazo fixado, considera-se o novo gestor como responsável pelos bens para 
todos os efeitos legais. 

§ 4º Em caso de relotação do gestor anterior, a responsabilidade pelos bens passará 
automaticamente ao substituto eventual designado da unidade, até que tal responsabilidade seja 
estabelecida ao novo gestor nos termos deste artigo. 

Art. 804-A. Em situações tais como aposentadoria, promoção, requisição por outro órgão ou 
afastamento por qualquer motivo, exceto férias ou licença médica, deverá o magistrado restituir à SJRJ 
os bens que estejam em seu termo de responsabilidade. (Incluído pela Portaria nº JFRJ-PGD-2015/00004) 

Art. 805. Bem com situação patrimonial ociosa não deverá compor o acervo das unidades 
organizacionais. 

Parágrafo único. Conforme definição em ato próprio do CJF, bem ocioso é aquele que não está 
sendo aproveitado, embora em prefeitas condições de uso. 

 

Subseção IV 
Da Responsabilidade pelos Bens Patrimoniais 

 

Art. 806. Considera-se irregularidade toda ocorrência que resulte em prejuízo à SJRJ, relativamente a 
bens de sua propriedade, verificada por qualquer servidor no desempenho do trabalho ou resultante 
de levantamentos em inventários. As irregularidades podem ocorrer por: 

I - extravio - desaparecimento de bem ou de seus componentes; 

II - avaria - danificação parcial ou total de bem ou de seus componentes; 

III - inobservância de prazos e garantia; 

IV - falta de aceite - ao receber bem transferido, a falta de aceite em sistema informatizado de 
controle patrimonial ou assinatura do respectivo documento de transferência de carga patrimonial; 

V - mau uso, emprego ou operação inadequados de equipamentos e material, quando comprovado a 
falta do dever de cuidado ou a má-fé. 

Art. 807. É dever do gestor do material comunicar imediatamente à SEPAT, ao superior hierárquico e 
à unidade de segurança qualquer irregularidade ocorrida com o material entregue aos seus cuidados. 

§ 1º A comunicação de bem desaparecido ou avariado deve ser feita de maneira circunstanciada, 
por escrito, sem prejuízo de participações verbais que, informalmente, antecipem a ciência dos 
fatos ocorridos. 

§ 2º A DSEG deverá encaminhar, no prazo de até 30 dias, o resultado da apuração dos fatos. O 
prazo poderá ser renovado por mais 30 dias, mediante pedido circunstanciado à SG. 

Art. 808. Compete ao gestor de material permanente: 

I - adotar medidas e estabelecer procedimentos complementares a esta normatização, que visem 
garantir o efetivo controle do material permanente existente na unidade; 

II - realizar conferência periódica (parcial ou total), sempre que julgar conveniente e oportuno, 
independentemente dos inventários constantes desta regulamentação; 

III - supervisionar as atividades relacionadas ao bom uso e à guarda dos bens localizados na unidade. 

Art. 809. Compete a todos os servidores da SJRJ: 

I - dedicar cuidado aos bens do acervo patrimonial da SJRJ, bem como ligar, operar e desligar 
equipamentos conforme as recomendações e especificações de seu fabricante; 
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II - adotar e propor ao superior hierárquico providências que preservem a segurança e a conservação 
dos bens móveis existentes na unidade; 

III - manter os bens de pequeno porte em local seguro; 

IV - comunicar imediatamente ao superior hierárquico ou à unidade de segurança a ocorrência de 
qualquer irregularidade envolvendo o patrimônio da SJRJ, providenciando, em seguida, a 
comunicação escrita; 

V - auxiliar os servidores da SEPAT ou das comissões de inventário quando da realização de 
levantamentos e inventários, ou na prestação de qualquer informação sobre bem em uso no local 
de trabalho. 

Subseção V 
Do Pré-Inventário 

 

Art. 810. A SEPAT gerará, online, entre os meses de agosto e setembro de cada ano, os termos de 
responsabilidade de todas as unidades. 

Parágrafo único. O gestor deverá conferir e receber eletronicamente os termos, no prazo de 10 dias 
úteis, a contar da comunicação da Administração. 

Art. 811. A ocorrência de bens não localizados, bens sem plaquetas e bens que não constam no 
termo deverá ser comunicada pelo gestor da unidade à SEPAT, dentro do prazo, quando da 
conferência do termo de responsabilidade. 

Art. 812. Ao final do pré-inventário, a SEPAT encaminhará à Administração relatório com todos os 
bens não localizados e os bens que não constam no termo.  

 

Subseção VI 
Do Inventário 

 

Art. 813. O inventário anual é o procedimento administrativo realizado por meio de levantamentos físicos, 
que consiste no arrolamento físico-financeiro de todos os bens existentes na SJRJ. Tem como objetivos: 

I - verificar a exatidão dos registros de controle patrimonial, mediante a realização de levantamentos 
físicos em um ou mais endereços individuais da SJRJ; 

II - verificar a adequação entre os registros do Sistema de Controle Patrimonial e os do Sistema 
Integrado de Administração Financeira; 

III - fornecer subsídios para a avaliação e o controle gerencial de materiais permanentes; 

IV - fornecer informações a órgãos fiscalizadores e compor tomada de contas consolidada do TRF2. 

Art. 814. O inventário anual de bens permanentes deverá ser realizado por comissão constituída 
especialmente para esse fim, formada por, no mínimo, três servidores na capital e três em cada 
subseção judiciária: 

I - um servidor da SEPAT, no mínimo, deve compor a comissão, relativa à capital; 

II - entre os membros, um servidor será designado presidente da comissão, preferencialmente com 
experiência na área de administração de material; 

III - para auxiliar a comissão podem ser convocados estagiários e funcionários de empresas 
prestadoras de serviços, a fim de desenvolver tarefas administrativas sob supervisão do presidente 
da comissão; 

Art. 815. Os servidores que comporão as comissões de inventário serão indicados pela SG, na sede, 
e nas subseções judiciárias pelo Juiz Diretor. As comissões serão nomeadas pelo Diretor do Foro. 
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Art. 816. No desempenho de suas funções a comissão de inventário é competente para: 

I - cientificar dirigente de UO, com antecedência mínima de 48 horas, da data marcada para o início 
dos trabalhos; 

II - identificar a situação patrimonial e o estado de conservação dos bens inventariados, discriminando 
em relatório os suscetíveis de desfazimento; 

III - relacionar e identificar com numeração própria da comissão os bens que se encontram sem 
número de tombamento, sem código de barras, sem plaqueta metálica ou outro tipo de etiqueta que 
comporta o número de patrimônio ou sem o devido registro patrimonial para as providências cabíveis 
da SEPAT. 

Art. 817. As informações básicas para elaboração do relatório de inventário podem ser obtidas por 
meio de: 

I - levantamento físico dos bens; 

II - cadastro de bens móveis; 

III - inventário do exercício anterior; 

IV - demonstrativo mensal de bens patrimoniais. 

Art. 818. A comissão de inventário deve apresentar à SG um relatório do inventário anual 
circunstanciando todas as irregularidades e demais aspectos observados nos trabalhos. Deve 
apresentar também relatório analítico das irregularidades. O relatório deve ser único e consolidado 
considerando os bens apresentados como sobras e faltas em toda a SJRJ. 

Parágrafo único. O relatório da Comissão de Inventário deve ser apresentado até o quinto dia útil 
anterior ao encerramento do exercício financeiro. 

Art. 819. Toda documentação de quaisquer inventários deve ser arquivada na SEPAT, podendo ser 
colocada à disposição da SCO, da SCI do TRF2, da Comissão de Inventário, do Tribunal de Contas 
da União (TCU), neste caso mediante requisição dirigida à DIRFO. 

Art. 820. Comissão específica poderá ser constituída para proceder ao inventário dos bens de TI. (Vide 

Resolução nº TRF2-RSP-2015/00016) 

 

 

Capítulo III 
Do Mobiliário e dos Bens em Desuso  

 

Art. 821. É vedada a utilização dos espaços comuns dos imóveis desta SJRJ para depósito de 
materiais e mobiliário em desuso. Nestes casos, a unidade de posse desses utensílios deverá 
solicitar o recolhimento à SEPAT. 

Parágrafo único. Entende-se por espaços comuns, os locais fechados ou abertos destinados à 
circulação e ou utilização por várias pessoas. 

Art. 822. É vedado afixar cartazes, avisos e similares nas paredes dos prédios desta seccional. Para 
tal fim há quadros e espaços delimitados, coordenados pelas unidades de apoio e serviços auxiliares. 
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DISPOSIÇÃO FINAL 

 

Art. 823. Os casos omissos aos previstos nesta regulamentação serão decididos pelas autoridades no 
âmbito de suas atribuições. 


