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SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

���� SIGLA: SECAD 
���� SUBORDINAÇÃO: DIRETORIA DO FORO 
���� TITULAR: DIRETOR DE SECRETARIA 

���� OBJETIVO GERAL: 

Planejar, dirigir, avaliar e promover no âmbito da Seção 
Judiciária, os serviços administrativos e os de apoio judi-
ciário, de acordo com a orientação normativa emanada do 
TRF - 1ª Região. 

���� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Promover, dirigir e acompanhar as atividades de adminis-
tração de recursos humanos, materiais e serviços; 

� promover, dirigir e acompanhar os serviços cartorários e 
de apoio a julgamentos; 

� promover, dirigir e acompanhar a gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial; 

� promover, dirigir e acompanhar as atividades de moder-
nização administrativa e informática; 

� gerir os programas e benefícios sociais integrantes do 
PRO-SOCIAL. 
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� propor  planos de ação gerais da Seção Judiciária, em 
consonância com as diretrizes emanadas do TRF - 1ª Regi-
ão. 

���� COMPETÊNCIAS: 

� Exercer a supervisão geral, a orientação e a coordenação 
das atividades das unidades sob sua direção e aprovar os 
respectivos programas de trabalho; 

� receber, transmitir, cumprir e fazer cumprir as decisões 
do Juiz Diretor do Foro e do TRF - 1ª Região; 

� submeter à apreciação do Juiz Diretor do Foro as petições 
e papéis dirigidos à Seção Judiciária e o expediente da Se-
cretaria; 

� instruir processos de afastamento de servidores para par-
ticiparem de cursos realizados no país; 

� submeter ao Juiz Diretor do Foro os pedidos de afasta-
mento de servidores, decorrente de licença cujo gozo de-
penda da conveniência do serviço; 

� propor viagens de servidores da Seção Judiciária, em ob-
jeto de serviço; 

� analisar, quando determinado, qualquer matéria levada a 
exame e decisão do Juiz Diretor do Foro; 
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� consolidar relatórios específicos das unidades subordina-
das com vistas à elaboração do Relatório de Atividades da 
Seção Judiciária; 

� propor a lotação das unidades da Secretaria, submetê-la à 
aprovação do Juiz Diretor do Foro e lotar os servidores; 

� submeter ao Juiz Diretor do Foro nomes para a constitui-
ção da Junta Médica da Seção Judiciária; 

� submeter ao Juiz Diretor do Foro, nos prazos estabeleci-
dos, planos de ação, programas de trabalho, proposta orça-
mentária e pedidos de créditos adicionais; 

� propor a realização de cursos de treinamento e aperfeiço-
amento de pessoal; 

� aprovar escala de férias dos servidores; 

� submeter à prévia aprovação do Juiz Diretor do Foro os 
contratos, convênios, acordos, ajustes e respectivos adita-
mentos, bem como os processos que envolvam a aquisição 
de equipamentos; 

� instruir os processos e submeter à deliberação do Juiz Di-
retor do Foro as questões suscitadas nos processos licitató-
rios; 

� planejar, coordenar e controlar as aquisições de material 
permanente e de consumo, bem como a contratação de ser-
viços necessários ao funcionamento da Seção Judiciária; 
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� autorizar as aquisições de material ou contratação de ser-
viços cuja licitação é dispensada; 

� planejar, coordenar e fiscalizar a utilização dos créditos 
orçamentários e créditos adicionais, bem como sua execu-
ção financeira; 

� coordenar a execução dos programas de benefícios soci-
ais de acordo com as regulamentações próprias; 

� coordenar e fiscalizar a aplicação do regime jurídico dos 
servidores públicos, bem como das orientações do TRF - 1ª 
Região; 

� coordenar e acompanhar o desenvolvimento, utilização e 
manutenção dos sistemas e equipamentos de informática; 

� fiscalizar o cumprimento das Instruções Normativas e 
demais instrumentos normativos emitidos pelo TRF - 1ª 
Região; 

� incentivar o permanente intercâmbio entre as áreas técni-
cas da Seção Judiciária e do TRF - 1ª Região; 

� interagir com a unidade responsável pela modernização 
administrativa no TRF - 1ª Região, no sentido de propor 
planos e programas de modernização para a Seção Judiciá-
ria; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às ati-
vidades da unidade; 
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� desempenhar outras competências típicas da unidade, de-
legadas pela autoridade superior ou contidas em normas. 

���� ATRIBUIÇÕES DO TITULAR: 

� Apresentar ao Juiz Diretor do Foro a documentação ad-
ministrativa dirigida à Seção Judiciária;  

� planejar, coordenar, orientar e controlar as atividades das 
unidades administrativas sob sua direção; 

� cumprir e fazer cumprir as decisões e instruções do TRF - 
1ª Região e do Juiz Diretor do Foro; 

� aprovar os programas de trabalho das unidades subordi-
nadas; 

� submeter ao Juiz Diretor do Foro e ao TRF - 1ª Região, 
na época oportuna, a proposta orçamentária da Seção Judi-
ciária para o exercício imediato; 

� submeter à prévia aprovação do Juiz Diretor do Foro os 
contratos, convênios, acordos, ajustes e respectivos adita-
mentos a serem firmados pela Seção Judiciária assim como 
os processos que envolverem a aquisição de equipamentos; 

� submeter ao Juiz Diretor do Foro, para autorização, os 
processos de abertura de licitações para a aquisição de ma-
terial e a realização de serviços, bem como a sua dispensa 
quando for o caso, nos termos da legislação em vigor e me-
diante justificativa; 
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� instruir os processos e submeter à deliberação do Juiz Di-
retor do Foro as questões suscitada nos processos licitató-
rios; 

� submeter ao Juiz Diretor do Foro os processos de aquisi-
ção de passagens e concessão de diárias de viagem a servi-
dores da Secretaria; 

� propor viagens de servidores da Secretaria em objeto de 
serviço; 

� instruir processos de licença e averbação de tempo de 
serviço dos servidores; 

� assinar carteiras de identidade funcional dos servidores, 
mediante delegação do Diretor do Foro; 

� propor ao Juiz Diretor do Foro os nomes dos substitutos 
eventuais dos Diretores de Núcleos, Supervisores de Seção, 
Supervisores Assistentes de Setor e demais funções comis-
sionadas da área administrativa; 

� realizar reuniões periódicas com os Diretores de unidades 
subordinadas, para analisar o andamento dos trabalhos e 
acertar medidas adequadas à sua melhoria; 

� despachar regularmente com o Juiz Diretor do Foro, man-
tendo-o informado do andamento dos serviços da Secretari-
a; 

� assessorar o Juiz Diretor do Foro e demais Juízes da Se-
ção Judiciária nos assuntos de sua alçada; 
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� cumprir e fazer cumprir as Resoluções, Normas, Regula-
mentos e Instruções em vigor; 

� analisar permanentemente as atividades desempenhadas 
pela Secretaria, objetivando a racionalização, aprimoramen-
to e constante otimização dos padrões de desempenho, bem 
como dos recursos materiais, financeiros e tecnológicos;  

� manter o ambiente de trabalho propício à produtividade e 
ao desenvolvimento da equipe de subordinados; 

� estimular a criatividade, a iniciativa e a integração fun-
cionais, incrementando, permanentemente o aprimoramento 
e desenvolvimento do corpo funcional; 

� fiscalizar a execução das tarefas distribuídas aos subordi-
nados, o emprego do material de consumo e o uso de mate-
rial permanente, instalações e equipamentos; 

� controlar freqüência e pontualidade dos subordinados; 

� propor programas de treinamento e aperfeiçoamento dos 
subordinados; 

� exercer ação disciplinar sobre os seus subordinados, re-
presentando ao Juiz Diretor do Foro nos casos de infrações 
passíveis de punição, ou ainda, propondo a relotação; 

� executar as atribuições que lhe forem delegadas  pela au-
toridade superior ou cometidas através de normas. 
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SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO  

���� SIGLA: SEAPA / SECAD 
���� SUBORDINAÇÃO: SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA 
���� TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO 

���� OBJETIVO GERAL: 

Prestar suporte e apoio administrativo à Secretaria Ad-
ministrativa da Seção Judiciária e demais unidades que a 
compõem. 

���� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Preparar documentos e expedientes rotineiros da unidade; 

� organizar e manter arquivo da unidade; 

� organizar e controlar a agenda do titular da unidade, no 
que se refere aos assuntos administrativos da Seção Judiciá-
ria; 

� expedir, receber, registrar, distribuir e controlar corres-
pondências, documentos e processos; 

� solicitar e controlar material,  bens permanentes e servi-
ços.  
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���� COMPETÊNCIAS: 

� Prestar suporte ao titular da unidade e demais servidores 
nos assuntos administrativos e no preparo e conferência de 
expedientes e correspondências;  

� executar serviços de datilografia ou de digitação; 

� organizar e manter arquivos de interesse da unidade; 

� receber, expedir, registrar e distribuir documentos, cor-
respondências e processos; 

� providenciar requisições de material e de serviços; 

� receber, controlar, guardar e distribuir material necessá-
rio ao desenvolvimento das atividades; 

� recepcionar visitantes, marcar audiências, fazer contatos 
telefônicos e prestar informações sobre assuntos pertinentes 
à Secretaria; 

� zelar pela guarda, conservação e utilização do mobiliário 
e equipamento da Secretaria; 

� comunicar à área de controle patrimonial a ocorrência de 
danos, extravios, inutilização e transferência de material 
permanente; 

� providenciar, junto à área responsável, a limpeza das ins-
talações; 

� providenciar o transporte do titular da unidade de magis-
trados e visitantes da Seccional, quando necessário; 
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� numerar e controlar numeração de expedientes e corres-
pondências; 

� emitir boletins de freqüência dos servidores da Secretari-
a;  

� encaminhar atos e documentos para editoração e publica-
ção interna; 

� executar os serviços de apoio às viagens do Diretor e dos 
Magistrados e servidores da 1ª Região em serviço na Sec-
cional; 

� examinar, preparar, controlar e encaminhar a correspon-
dência do gabinete da Secretaria; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade, de-
legadas pela autoridade superior ou contidas em normas. 

���� ATRIBUIÇÕES DO TITULAR: 

� As atribuições do titular são aquelas descritas nas 
ATRIBUIÇÕES COMUNS DOS TITULARES.
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SEÇÃO DE PROTOCOLO E 
CERTIDÕES 

���� SIGLA: SEPCE 
���� SUBORDINAÇÃO: SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA 
���� TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO 

���� OBJETIVO GERAL: 

Executar e controlar as atividades referentes à autuação 
de processos e petições dirigidas à Seção Judiciária, ex-
pedição de certidões  e atendimento aos usuários quanto 
às informações processuais. 

���� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Promover buscas e fazer pesquisas com vistas à expedi-
ção de certidões e cartas de sentença; 

� receber e conferir processos e petições; 

� protocolizar o recebimento dos processos e petições; 

� orientar os usuários quanto às informações processuais e 
entrada de petições, disponibilizadas em terminais de livre 
acesso, consultas via telefone e INTERNET. 
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���� COMPETÊNCIAS: 

� Receber e controlar processos, petições, ofícios, cartas 
precatórias e demais comunicações judiciais; 

� conferir a documentação recebida, verificando as condi-
ções de chegada; 

� verificar se a petição está assinada, constando o endere-
çamento e o comprovante de recolhimento das custas, se for 
o caso; 

� verificar a correta e completa qualificação dos indiciados 
ou denunciados nos feitos criminais; 

� fornecer recibo de protocolo; 

� dar número aos feitos e petições; 

� manter o controle diário da entrada dos processos e peti-
ções; 

� prestar informações, pessoalmente ou por telefone, sobre 
os processos da Seção Judiciária; 

� pesquisar dados e fases processuais para informações aos 
Juízes e usuários; 

� proceder ao registro de baixas de processos no cadastro 
de feitos e em outros assentamentos, determinados pelo Juiz 
competente; 

� preparar os feitos para o arquivamento e anotações ge-
rais; 



JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA — 
TRF - 1ª REGIÃO 

Padrão 1 — 57 

� receber pedido de certidão, efetuando as triagens neces-
sárias; 

� conferir dados exigidos e comprovante de recolhimento 
de emolumentos; 

� pesquisar, nos registros, os dados respectivos ao pedido 
de certidão; 

� extrair certidões, autenticando-as; 

� promover a entrega das certidões aos respectivos reque-
rentes; 

� digitar os despachos a serem publicados; 

� preparar levantamento estatístico dos despachos publica-
dos; 

� realizar pesquisas e analisar informações com vistas a sa-
nar problemas com homônimos e assemelhados; 

� elaborar e executar os Planos de Trabalho e cronogramas 
de realização de atividades da Seção, de forma a zelar pelo 
cumprimento dos prazos estipulados; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às ati-
vidades da unidade; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade, de-
legadas pela autoridade superior ou cometidas através de 
normas; 

���� ATRIBUIÇÕES DO TITULAR: 
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� As atribuições do titular são aquelas descritas nas 
ATRIBUIÇÕES COMUNS DOS TITULARES. 
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SEÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO  

���� SIGLA: SECLA 
���� SUBORDINAÇÃO: SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA 
���� TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO 

���� OBJETIVO GERAL: 

Supervisionar, controlar e executar as atividades referen-
tes à análise, classificação e distribuição dos processos e 
petições dirigidas à Seção Judiciária ou ao Protocolo 
Descentralizado da Primeira Região. 

���� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Classificar, autuar e distribuir os processos e petições i-
niciais; 

� supervisionar o cadastramento nos terminais de computa-
dor das petições iniciais e dos processos de competência da 
Seção Judiciária. 

����  COMPETÊNCIAS: 
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� Conferir e montar os documentos, processos e comandos 
de inclusão e alteração que deram entrada na Seção; 

� executar as atividades referentes à classificação, distribu-
ição, redistribuição e cancelamento dos processos e peti-
ções iniciais dirigidas à Seção Judiciária; 

� identificar e verificar a correta qualificação das partes 
dos processos; 

� prestar apoio direto ao Juiz Federal Distribuidor; 

� verificar e avaliar os dados do processo com vistas à dis-
tribuição ou prevenção; 

� distribuir as petições iniciais de competência da Justiça 
Federal, emitindo Guias de Encaminhamento das mesmas 
às respectivas Varas, devidamente etiquetadas, autuadas e 
encapadas; 

� prestar informações aos Juízes sobre ações em duplicida-
de; 

� elaborar, atualizar e encaminhar ao TRF - 1ª Região, 
mensalmente, relatório estatístico referente às petições re-
cebidas, distribuídas e não distribuídas; 

� proceder as redistribuições, cancelamento de processos, 
com assentamentos nos instrumentos próprios, prestando 
informações às Secretarias das Varas; 
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� emitir, diariamente, por meio de sistema próprio, atas 
destinadas à publicação, relacionando os processos distribu-
ídos e redistribuídos; 

� elaborar  relatórios referentes à inspeção; 

� executar as atividades referentes ao cadastramento no sis-
tema dos processos e petições iniciais dirigidas à Seção Ju-
diciária; 

� efetuar o encapamento dos processos e respectivos apen-
sos, quando houver; 

� apor etiquetas na capa do processo; 

� analisar e classificar feitos, enquadrando-os nas respecti-
vas Classes e Subclasses; 

� executar os Planos de Trabalho e cronogramas de realiza-
ção de atividades da Seção, de forma a zelar pelo cumpri-
mento dos prazos estipulados; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às ati-
vidades da unidade; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade, de-
legadas pela autoridade superior ou cometidas através de 
normas. 

���� ATRIBUIÇÕES DO TITULAR: 

� As atribuições do titular são aquelas descritas nas 
ATRIBUIÇÕES COMUNS DOS TITULARES. 
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SEÇÃO DE CONTADORIA 

���� SIGLA: SECOT 
���� SUBORDINAÇÃO: SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA 
���� TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO 

���� OBJETIVO GERAL: 

Realizar e atualizar os cálculos de custas judiciais,  pro-
cessuais e de diligências, fiscalizando e controlando o re-
colhimento e a arrecadação de custas e Dívida Ativa, de 
acordo com a legislação vigente. 

���� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Elaborar os cálculos dos valores com Dívida Ativa e Cus-
tas Judiciais; 

� recolher e  arrecadar pagamentos da Dívida Ativa e Cus-
tas Judiciais; 

� emitir  Guias de Recolhimento de Custas; 

� providenciar o cálculo e pagamento das diligências aos 
Oficiais de Justiça Avaliadores. 

���� COMPETÊNCIAS: 
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� Realizar  o cálculo, a expedição, o recolhimento e o con-
trole das guias de custas iniciais, Dívida Ativa e depósitos 
judiciais, alvarás, certidões negativas e xerox, prestando in-
formações sobre os mesmos aos juízes e às partes interessa-
das; 

� efetuar cálculos de Execuções Fiscais, Especiais e de 
Sentença; 

� classificar, protocolar e encaminhar às varas Federais as 
guias quitadas, no período de 24 horas; 

� efetuar, diariamente, o arquivamento e controle de guias 
de custas, depósitos judiciais e dívida ativa; 

� registrar em terminal de computador, os valores arreca-
dados com Dívida Ativa e Custas Judiciais; 

� prestar informações sobre o recolhimento de custas; 

� cumprir os despachos específicos de cálculos exarados 
pelos juízes; 

� realizar e controlar o cálculo e o pagamento das taxas re-
colhidas à Caixa de Assistência dos Advogados (OAB); 

� elaborar os mapas Demonstrativo Mensal de Arrecadação 
e Demonstrativo Anual de Arrecadação, para remessa ao 
TRF - 1ª Região; 

� calcular e encaminhar ao pagamento as diligências dos 
Oficiais de Justiça Avaliadores; 
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� registrar em documento próprio os dados das guias que 
contiverem ''despesas com diligências''; 

� atualizar o sistema de processamento de dados com as in-
formações estatísticas; 

� realizar o pagamento, em conta corrente, via DARF, dos 
créditos da União Federal; 

� efetuar os cálculos e os registros de traslados, nos recur-
sos dependentes de instrumento; 

� calcular as despesas com certidões, fotocópias e demais 
reproduções de atos ou documentos de processos e das car-
tas de arrematação, adjudicação ou remissão, controlando, 
diariamente, o valor arrecadado; 

� calcular as custas judiciais e processuais e promover a li-
quidação da obrigação; 

� elaborar e atualizar os cálculos judiciais, recolhimento de 
custas e Dívida Ativa e controle de arrecadação; 

� prestar informações e esclarecimentos em impugnações e 
dúvidas de cálculos processuais; 

� certificar, nos autos das ações, o não comparecimento da 
parte ou o não pagamento do débito, no prazo estipulado; 

� coordenar e executar os Planos de Trabalho e cronogra-
mas de realização de atividades da Seção, de forma a zelar 
pelo cumprimento dos prazos estipulados; 
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� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às ati-
vidades da unidade; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade, de-
legadas pela autoridade superior ou cometidas através de 
normas. 

���� ATRIBUIÇÕES DO TITULAR: 

� As atribuições do titular são aquelas descritas nas 
ATRIBUIÇÕES COMUNS DOS TITULARES. 
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SEÇÃO DE DEPÓSITO E ARQUIVO 
JUDICIAL 

���� SIGLA: SEDAJ 
���� SUBORDINAÇÃO: SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA 
���� TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO 

���� OBJETIVO GERAL: 

Executar as atividades relativas à guarda de bens e ao ar-
quivamento de processos judiciais. 

���� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Efetuar  a guarda de bens, instrumentos e produtos de 
crimes apreendidos e removidos pela Justiça; 

� executar as atividades relativas ao arquivamento dos pro-
cessos, zelando pela  sua conservação. 

���� COMPETÊNCIAS: 

� Receber e catalogar os bens, os instrumentos e os objetos 
apreendidos; 

� detectar e comunicar as deteriorações ou quaisquer irre-
gularidades ocorridas nos objetos; 
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� sugerir a venda de produtos perecíveis através de hasta 
pública; 

� efetuar o inventário anual dos bens; 

� receber, registrar e classificar  os processos judiciais para 
arquivamento; 

� promover a recuperação dos processos judiciais e docu-
mentos arquivados; 

� promover a conservação, higienização e desinfecção dos 
documentos arquivados e dos bens depositados; 

� providenciar a restauração de documentos e volumes da-
nificados; 

� efetuar a entrega, mediante recibo, dos bens em depósito; 

� arquivar os processos judiciais e documentos recebidos 
pela área; 

� elaborar instrumentos de organização e recuperação de 
documentos e processos no acervo do arquivo (catálogos, 
bases de dados e índices); 

� apresentar às partes processo judicial arquivado para con-
sulta no local; 

� atender as requisições de consulta das Secretarias de Va-
ra, efetuando rigoroso controle dos processos retirados por 
empréstimo; 
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� cumprir os procedimentos de descarte de documentos de 
vida temporária; 

� executar  as atividades relativas à guarda de bens; 

� fazer doações e proceder à incineração de bens, mediante 
termo próprio, quando decidido pelo Juiz; 

� executar os Planos de Trabalho e cronogramas de realiza-
ção de atividades da Seção, de forma a zelar pelo cumpri-
mento dos prazos estipulados; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às ati-
vidades da unidade; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade, de-
legadas pela autoridade superior ou cometidas através de 
normas. 

���� ATRIBUIÇÕES DO TITULAR: 

� As atribuições do titular são aquelas descritas nas 
ATRIBUIÇÕES COMUNS DOS TITULARES. 
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CENTRAL DE MANDADOS 

���� SIGLA: CEMAN 
���� SUBORDINAÇÃO: SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA 
���� TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO 

���� OBJETIVO GERAL: 

Realizar as atividades relativas ao recebimento, à organi-
zação, ao acompanhamento e ao cumprimento de todos 
os mandados judiciais oriundos das Varas da Seção Judi-
ciária. 

���� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Proceder ao recebimento e a distribuição dos Ofícios e 
dos Mandados Judiciais aos Oficiais de Justiça; 

� elaborar a escala trimestral de serviços dos Oficiais de 
Justiça; 

� verificar o eficaz cumprimento dos mandados. 

���� COMPETÊNCIAS: 
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� Proceder ao recebimento,  registro,  distribuição e  entre-
ga dos Ofícios e dos Mandados Judiciais aos Oficiais de 
Justiça; 

� separar os mandados urgentes, para imediato cumprimen-
to; 

� distribuir aos Oficiais, eqüitativamente, os mandados re-
cebidos; 

� realizar as diligências externas relacionadas com a prática 
de atos de comunicação processual e de execução, em cum-
primento estrito de ordens judiciais; 

� acompanhar as atividades dos Oficiais de Justiça, adotan-
do as providências necessárias ao eficaz cumprimento dos 
mandados; 

� receber e listar os mandados cumpridos pelos Oficiais de 
Justiça e verificar se houve integral cumprimento; 

� receber e controlar os mandados judiciais pendentes; 

� controlar os prazos de devolução dos mandados distribuí-
dos, solicitando providências aos Oficiais de Justiça para 
aqueles não devolvidos dentro do prazo; 

� verificar a regularidade formal dos mandados recebidos, 
devolvendo-os às Varas para as correções necessárias, se 
for o caso; 

� realizar, mensalmente, controle estatístico do recebimen-
to de mandados e sua distribuição aos Oficiais de Justiça; 
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� realizar triagem e zoneamento dos mandados recebidos, 
por classe processual e por zona geográfica; 

� sanear, junto aos Oficiais de Justiça, eventuais problemas 
detectados no cumprimento dos mandados, antes de sua de-
volução às Varas; 

� devolver às Varas, diariamente, os mandados cumpridos 
e os não cumpridos, devidamente justificados; 

� solicitar às Secretarias das Varas, quando necessário, ori-
entação para o cumprimento de mandados específicos, re-
passando-as aos Oficiais de Justiça; 

� organizar e manter atualizadas as pastas individuais dos 
oficiais, bem como os demais  controles concernentes ao 
cumprimento dos mandados; 

� elaborar e encaminhar, para aprovação superior, a escala 
trimestral de serviço dos Oficiais de Justiça, por zona geo-
gráfica, bem como as escalas de plantão diário e mensal; 

� divulgar as escalas de serviço trimestral e de plantão dos 
Oficiais de Justiça; 

� executar as ações necessárias ao rodízio dos Oficiais de 
Justiça nas zonas geográficas; 

� encaminhar ao Diretor do Foro os demonstrativos estatís-
ticos mensais relativos ao serviço da Central de Mandados; 
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� destacar, mediante designação superior, Oficial de Justiça 
responsável pelo contato do serviço da Central de Manda-
dos com o público externo; 

� designar, em casos de diligência urgente, Oficial de Justi-
ça ad hoc, quando da ausência do Oficial de plantão que es-
teja a serviço; 

� certificar o cumprimento da entrega dos mandados; 

� encaminhar ao Diretor do Foro os documentos relativos 
aos mandados cumpridos e pendentes, a fim de permitir a 
avaliação do desempenho dos Oficiais; 

� avaliar o desempenho dos Oficiais de Justiça; 

� efetuar, mensalmente, o controle do reembolso das dili-
gências e da freqüência dos Oficiais de Justiça; 

� divulgar e manter atualizada a pauta de valores de bens 
penhoráveis; 

� propor e executar os Planos de Trabalho e cronogramas 
de realização de atividades da Seção, de forma a zelar pelo 
cumprimento dos prazos estipulados; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às ati-
vidades da unidade; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade, de-
legadas pela autoridade superior ou cometidas através de 
normas.  
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���� ATRIBUIÇÕES DO TITULAR: 

� As atribuições do titular são aquelas descritas nas 
ATRIBUIÇÕES COMUNS DOS TITULARES. 
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SEÇÃO DE PAGAMENTO DE 
PESSOAL 

���� SIGLA: SEPAG 
���� SUBORDINAÇÃO: SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA 
���� TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO 
���� OBJETIVO GERAL: 

Processar a folha de pagamento, encargos e consignações 
dos Magistrados e servidores da Seção Judiciária. 

���� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
� Quitar encargos sociais e lançar as consignações faculta-
tivas; 

� organizar folhas e processos de pagamentos de Magistra-
dos,  servidores  e consignatários ou fornecer elementos pa-
ra sua confecção por outro órgão; 

� emitir declarações e documentos para quitação de encar-
gos sociais.  

���� COMPETÊNCIAS: 

� Executar as atividades de elaboração, conferência e alte-
ração da folha de pagamento; 
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� acompanhar o processo de quitação dos encargos sociais 
e lançar as consignações facultativas; 

� receber e conferir as alterações da folha de pagamento; 

� documentar as alterações efetuadas para fins de justifica-
ção e prestação de contas; 

� lançar as alterações da folha de pagamento em sistema 
apropriado; 

� manter atualizado o cadastro financeiro dos servidores; 

� emitir e distribuir contracheques; 

� efetuar cálculo de vencimentos, vantagens e descontos 
incidentes sobre a folha de pagamento; 

� providenciar as averbações e desaverbações dos docu-
mentos que autorizam as consignações; 

� cadastrar os dados relativos à consignação em sistema a-
propriado; 

� efetuar cálculo de margem consignável; 

� elaborar a Declaração de Imposto de Renda Retido na 
Fonte — DIRF; 

� elaborar relação anual de informações sociais — RAIS; 

� informar os processos de correção dos erros verificados 
no pagamento de pessoal; 

� prestar esclarecimentos aos servidores sobre pagamento 
de processos, sanando as dúvidas que por ventura surgirem; 
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� calcular e efetuar os acertos no pagamento de aposenta-
dos e pensionistas, de acordo com apostilamento enviado 
pelo TRF - 1ª Região; 

� executar e supervisionar os Planos de Trabalho e crono-
gramas de realização de atividades da Seção, de forma a ze-
lar pelo cumprimento dos prazos estipulados; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às ati-
vidades da unidade; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade, de-
legadas pela autoridade superior ou cometidas através de 
normas. 

���� ATRIBUIÇÕES DO TITULAR: 

� As atribuições do titular são aquelas descritas nas 
ATRIBUIÇÕES COMUNS DOS TITULARES.
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SEÇÃO DE CADASTRO DE PESSOAL 

���� SIGLA: SECAP 
���� SUBORDINAÇÃO: SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA 
���� TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO 

���� OBJETIVO GERAL: 

Processar o registro e  controle dos dados cadastrais dos 
servidores da Seção Judiciária, bem como  o acompa-
nhamento da vida funcional. 

���� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Efetuar o registro das informações cadastrais dos servido-
res, licenças, lotação, cargo e função desempenhada e ou-
tras necessárias; 

� efetuar o controle das férias, provimento, vacância e fre-
qüência; 

� emitir e recolher documentos de identificação funcional. 

���� COMPETÊNCIAS: 

� Cadastrar e atualizar os dados relacionados aos servido-
res, junto ao Sistema de Recursos Humanos e pastas fun-
cionais; 

� efetuar controles referentes a vagas, freqüências e férias;  
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� expedir, atualizar, publicar e controlar a escala anual de 
férias; 

� controlar o quadro de funções comissionadas e de vagas 
no âmbito da Seção Judiciária; 

� elaborar Atos e Portarias relativos a provimento e vacân-
cia de cargos e funções, relotação de pessoal, interrupção 
ou adiamento de férias, bem como cadastrá-los para lança-
mento em folha de pagamento; 

� elaborar correspondência comunicando a freqüência dos 
servidores requisitados ao órgão de origem; 

� levantar a situação funcional de cada servidor para efeito 
de progressão; 

� selecionar servidores que concorrerão à progressão fun-
cional; 

� emitir e recolher a identidade funcional e o crachá de i-
dentificação de servidor, seguindo orientação normativa 
emanada do TRF-1ª Região; 

� levantar dados visando à instrução de processos referen-
tes a exoneração, relotação, distribuição, remoção e transfe-
rência; 

� manter controle e arquivo das pastas funcionais dos  ser-
vidores, inclusive os inativos e desligados; 
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� executar e supervisionar os Planos de Trabalho e crono-
gramas de realização de atividades da Seção, de forma a ze-
lar pelo cumprimento dos prazos estipulados; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às ati-
vidades da unidade; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade, de-
legadas pela autoridade superior ou cometidas através de 
normas. 

���� ATRIBUIÇÕES DO TITULAR: 

� As atribuições do titular são aquelas descritas nas 
ATRIBUIÇÕES COMUNS DOS TITULARES. 
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SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO DE 
PESSOAL 

���� SIGLA: SELEP 
���� SUBORDINAÇÃO: SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA 
���� TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO 

���� OBJETIVO GERAL: 

Estudar, acompanhar e promover a correta aplicação da 
legislação, jurisprudência e das normas regulamentares 
referentes a pessoal. 

���� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Aplicar  a legislação, jurisprudência e normas relativas a 
pessoal; 

� acompanhar a vida funcional dos servidores da Seção Ju-
diciária, no tocante aos direitos e deveres; 

� supervisionar e controlar os procedimentos relativos à i-
natividade de  servidores da Seção Judiciária; 

� instruir processos relativos a direitos e deveres. 

���� COMPETÊNCIAS: 
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� Selecionar e aplicar legislação, normas e jurisprudências 
ao caso concreto (requerimento dos servidores); 

� instruir processos, providenciar os atos e acompanhar a 
tramitação de processos referentes a aposentadoria, pen-
sões, revisões de proventos e reversão à atividade; 

� divulgar  documentos, quando a publicação for de inte-
resse geral ou de áreas específicas; 

� acompanhar e controlar a tramitação dos requerimentos 
dos servidores; 

� acompanhar e auxiliar, quando for o caso, os processos 
administrativos sobre assuntos de pessoal público civil e os 
originários de solicitação de servidores da Seção Judiciária; 

� instruir processos referentes à concessão de licenças e 
outros afastamentos; 

� divulgar apostilas de vantagens posteriores à aposentado-
ria; 

� acompanhar as diligências do Tribunal de Contas em 
processos de concessão, revisão e alteração de aposentado-
ria; 

� manter em arquivo, para pronta consulta, a documentação 
sobre legislação, jurisprudência e normas relativas a pesso-
al; 

� colaborar na elaboração de normas, regulamentos e ins-
truções relativas a pessoal; 
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� apurar e averbar tempo de serviço; 

� emitir pareceres e informações sobre requerimentos di-
versos; 

� instruir processos relativos à exoneração vacância e pedi-
dos de horário especial, em consonância com a legislação; 

� examinar e instruir processos para concessão, revisão e 
alteração de aposentadorias e pensões dos servidores da Se-
ção Judiciária; 

� manter arquivo dos processos referentes aos  servidores 
ativos da Seção Judiciária; 

� providenciar a expedição de Certidões de Tempo de Ser-
viço; 

� prestar atendimento e esclarecimento aos servidores so-
bre os assuntos da área; 

� executar e supervisionar os Planos de Trabalho e crono-
gramas de realização de atividades da Seção, de forma a ze-
lar pelo cumprimento dos prazos estipulados; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às ati-
vidades da unidade; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade, de-
legadas pela autoridade superior ou cometidas através de 
normas. 

���� ATRIBUIÇÕES DO TITULAR: 
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� As atribuições do titular são aquelas descritas nas 
ATRIBUIÇÕES COMUNS DOS TITULARES. 
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SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO 
DE RECURSOS HUMANOS 

���� SIGLA: SEDER 
���� SUBORDINAÇÃO: SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA 
���� TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO 

���� OBJETIVO GERAL: 

� Executar as atividades de capacitação profissional, trei-
namento, provimento, avaliação e acompanhamento de pes-
soal da Seção Judiciária, visando ao desenvolvimento e a-
perfeiçoamento do servidor. 

���� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Executar as atividades relativas ao provimento, à avalia-
ção e ao acompanhamento dos servidores; 

� executar as atividades relativas ao treinamento e à capaci-
tação profissional dos servidores; 

� executar, mantendo controle sistemático, as atividades re-
ferentes ao Programa de Estágio;  

� estudar causas de rotatividade e  evasão de servidores. 

���� COMPETÊNCIAS: 
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� Aplicar as normas, instruções e critérios definidos, a fim 
de garantir a uniformização da política de recursos huma-
nos;  

� propor a lotação adequada para os servidores empossados 
e a relotação, nos casos de inadaptação ao trabalho ou am-
biente, de acordo com a análise ambiental, necessidade de 
serviço e de interesse e capacitação do servidor; 

� realizar o levantamento da estimativa de despesas com 
cursos, estágios e outras atividades de seleção e treinamen-
to de pessoal, para fins de inclusão na proposta orçamentá-
ria, bem como para a respectiva autorização da despesa;  

� efetuar atendimentos de entreajuda para os servidores 
com problemas nas relações de trabalho, sugerindo, se for o 
caso, o encaminhamento a profissional especializado; 

� coletar, analisar e consolidar os dados de levantamento 
de necessidades de capacitação, seguindo a orientação do 
TRF-1ª Região; 

� executar e avaliar eventos de treinamento e aperfeiçoamen-
to de pessoal; 

� elaborar e executar  estratégias ou projetos de treinamen-
to e desenvolvimento de pessoal;  

� informar processos de participação de servidores em e-
ventos externos; 



JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA — 
TRF - 1ª REGIÃO 

Padrão 1 — 89 

� calcular e solicitar pagamento de remuneração de presta-
dores de serviços nos eventos de capacitação; 

� emitir, registrar e entregar certificados para os participan-
tes em eventos de capacitação; 

� divulgar as informações necessárias à participação de 
servidores em eventos de capacitação; 

� implementar  cursos, seminários e eventos, assim como 
propor, quando for necessário, a inscrição de servidores; 

� inscrever os treinandos, de acordo com os critérios esta-
belecidos na Programação de Eventos de Capacitação; 

� acompanhar a realização de eventos; 

� aplicar os instrumentos de avaliação dos eventos; 

� acompanhar periodicamente os servidores da Seção Judi-
ciária; 

� pesquisar a causa de evasão de servidores, emitindo relató-
rio consubstanciado apresentando soluções; 

� aplicar técnicas de integração, resolução de problemas e 
outras em encontros e treinamentos;  

� prestar apoio técnico, no que se refere a trabalhos em 
grupos, para encontros e treinamentos de pessoal, na Seção 
Judiciária; 

� prestar apoio à  realização de concursos públicos; 
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� manter cadastro de pessoas físicas e jurídicas para instru-
toria de eventos de capacitação; 

� planejar e providenciar  a concessão de estágios a estu-
dantes;   

� organizar o cadastro de estagiário; 

� manter atualizado o acompanhamento funcional, escolar 
e pessoal dos estagiários; 

� efetuar seleção, lotação e encaminhamento de estagiários, 
orientando-os sobre os aspectos éticos, organizacionais, 
comportamentais e operacionais; 

� manter intercâmbio com supervisores de estágio, verifi-
cando adaptação, freqüência e desempenho do estagiário; 

� efetuar cálculos para pagamento da bolsa de estágio; 

� emitir documentos comprobatórios da realização de está-
gio; 

� executar e supervisionar os Planos de Trabalho e crono-
gramas de realização de atividades da Seção, de forma a ze-
lar pelo cumprimento dos prazos estipulados; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às ati-
vidades da unidade; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade, de-
legadas pela autoridade superior ou cometidas através de 
normas. 
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���� ATRIBUIÇÕES DO TITULAR 
� As atribuições do titular são aquelas descritas nas 
ATRIBUIÇÕES COMUNS DOS TITULARES.



JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA — 
TRF - 1ª REGIÃO 

Padrão 1 — 92 

 



JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA — 
TRF - 1ª REGIÃO 

Padrão 1 — 93 

SEÇÃO DE PROGRAMAS E 
BENEFÍCIOS SOCIAIS 

���� SIGLA: SEBES 
���� SUBORDINAÇÃO: SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA 
���� TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO 

���� OBJETIVO GERAL: 

Promover as atividades relativas à Medicina do Trabalho, 
assistência médica e odontológica e demais benefícios 
sociais aos Magistrados e servidores da Seção Judiciária 
e seus respectivos dependentes. 

���� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Promover, por meio dos profissionais devidamente habi-
litados, os exames pré-admissionais de capacidade física e 
sanidade mental, inspeções periódicas de saúde e perícias 
médicas e odontológicas; 

� providenciar a revisão e a homologação de licenças mé-
dicas;  

� fiscalizar as condições de higiene dos locais de trabalho; 
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� executar programas e benefícios sociais integrantes do 
PRO-SOCIAL; 

� realizar campanhas preventivas de saúde e educação bu-
cal. 

���� COMPETÊNCIAS 
� Providenciar exames de capacidade física e sanidade 
mental dos Magistrados e servidores, para todos os efeitos 
legalmente previstos; 

� avaliar periodicamente, as condições de saúde dos magis-
trados e servidores; 

� providenciar a revisão e a homologação de laudos forne-
cidos por médicos não pertencentes ao corpo clínico da Se-
ção Judiciária para efeito de concessão de licença ou abono 
de faltas ao serviço; 

� supervisionar as condições de higiene dos locais de traba-
lho, indicando as providências, com vistas à remoção das 
causas de acidentes e doenças profissionais; 

� elaborar e divulgar as normas relativas às questões de hi-
giene e prevenção de acidentes de trabalho; 

� providenciar a realização de perícias odontológicas, para 
os fins previstos em lei ou quando determinado pela autori-
dade superior; 
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� proceder à análise técnica dos processos das áreas médica 
e odontológica, referentes aos tratamentos realizados atra-
vés da rede credenciada ou pelo sistema de reembolso; 

� propor requisição ou compra de medicamentos e materi-
ais de uso médico e odontológico; 

� receber e armazenar medicamentos e materiais de uso 
médico e odontológico, exercendo rigoroso controle do es-
toque, dos prazos de validade e da distribuição; 

� zelar pela conservação e correta utilização do instrumen-
tal e equipamento médico e odontológico, procedendo a sua 
limpeza e esterilização; 

� controlar a entrada e  a saída de medicamentos e de mate-
riais de uso odontológico; 

� elaborar e encaminhar, periodicamente, relatórios de a-
tendimentos médicos e odontológicos à administração do 
PRO-SOCIAL, para emissão de balancetes e demonstrati-
vos; 

� planejar, executar e apoiar campanhas preventivas e ati-
vidades destinadas à orientação e educação integral da saú-
de; 

� organizar prontuários de saúde dos magistrados e servi-
dores, ativos e inativos e dependentes, zelando por sua con-
servação e sigilo das informações existentes; 
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� promover o atendimento médico, odontológico e de en-
fermagem internos, bem como a prestação dos servi-
ços/benefícios fisioterápicos, fonoaudiológicos, psicológi-
cos e funerários; 

� controlar a utilização dos medicamentos e instrumental 
médico e odontológico existentes nos consultórios da Seção 
Judiciária; 

� realizar inspeção e emitir os Laudos de Vistoria das insti-
tuições a serem credenciadas pelo PRO-SOCIAL;  

� propor, elaborar e acompanhar o processo de credencia-
mento de novos profissionais e instituições candidatos a es-
tabelecer convênio com o PRO-SOCIAL, observando as 
necessidades dos associados e o padrão de qualidade dos 
serviços oferecidos; 

� celebrar Termos de Credenciamento, Contratos, Convê-
nios de prestação de assistência médica e odontológica, a-
través da rede credenciada, bem como supervisionar os ser-
viços técnicos prestados por terceiros; 

� organizar e controlar o arquivo e a vigência dos instrumen-
tos contratuais; 

� prestar informações e orientar os Magistrados, servidores 
e dependentes quanto aos programas e benefícios ofereci-
dos pelo PRO-SOCIAL; 
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� proceder à inscrição e a atualização dos dados dos Magis-
trados,  servidores e dependentes nos programas e benefí-
cios oferecidos, informando à administração do PRO-
SOCIAL as alterações ocorridas; 

� proceder à emissão e controle das carteiras de beneficiá-
rios do PRO-SOCIAL; 

� solicitar às entidades credenciadas que utilizam carteiras 
próprias, o fornecimento das mesas ao beneficiários inscri-
tos no PRO-SOCIAL; 

� receber e analisar documentação relativa aos programas e 
benefícios implantados; 

� formalizar os processos administrativos para concessão e 
pagamento dos  benefícios custeados com recursos próprios 
e encaminhá-los ao TRF-1ª Região; 

� processar, mensalmente, as informações de débitos, cus-
teios e descontos de despesas médicas e odontológicas dos 
associados; 

� controlar o saldo devedor dos Magistrados e servidores 
desligados do PRO-SOCIAL, adotando as medidas necessá-
rias à quitação dos débitos; 

� receber, conferir e analisar, de acordo com as tabelas e 
diretrizes estabelecidas pelo Programa,  os processos refe-
rentes aos serviços prestados pela rede credenciada, bem 
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como as solicitações de reembolsos, encaminhando à área 
competente para efetivação de pagamento;  

� elaborar e encaminhar à instituição ou ao profissional 
credenciado, a justificativa pela ocorrência de glosas nas fa-
turas; 

� emitir Guias de Encaminhamento para a rede credencia-
da; 

� manter atualizada e disponível para os beneficiários a re-
lação de profissionais e instituições credenciadas; 

� analisar, para efeito de pagamento, despesas médico-
odonto-hospitalares e as referentes a programas instituídos 
pelo PRO-SOCIAL, com recursos da União e próprios; 

� controlar e acompanhar o pagamento de custeio pelos be-
neficiários do Programa, decorrente da utilização da assis-
tência prestada por meio da rede credenciada; 

� acompanhar a execução financeira e os saldos de contas 
por meio de relatórios gerenciais; 

� registrar as operações contábeis, a análise e operação de 
contas, balancetes, balanços e prestação de contas do exer-
cício financeiro; 

� prestar informações aos usuários internos e externos refe-
rentes à área financeira e aos serviços oferecidos; 

� registrar e apurar as irregularidades ocorridas no atendi-
mento e na prestação de serviços oferecidos pela instituição 
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ou profissional credenciados, propondo, se for o caso, o 
descredenciamento; 

� executar e supervisionar os Planos de Trabalho e crono-
gramas de realização de atividades da Seção, de forma a ze-
lar pelo cumprimento dos prazos estipulados; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às ati-
vidades da unidade; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade, de-
legadas pela autoridade superior ou cometidas através de 
normas. 

���� ATRIBUIÇÕES DO TITULAR 
� As atribuições do titular são aquelas descritas nas 
ATRIBUIÇÕES COMUNS DOS TITULARES. 
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SEÇÃO DE MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 

���� SIGLA: SEMAD 
���� SUBORDINAÇÃO: SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA 
���� TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO 

���� OBJETIVO GERAL: 

Realizar as atividades voltadas para o desenvolvimento 
organizacional e administrativo, a uniformização de mé-
todos e procedimentos, a disseminação de instrumentos 
normativos e a padronização, editoração e revisão de pu-
blicações oficiais da Seção Judiciária. 

���� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Realizar estudos e projetos, aplicando metodologias téc-
nicas, que visem à racionalização e otimização dos traba-
lhos; 

� propor documentos normativos, formulários, publicações, 
organogramas e assemelhados; 

� implantar, acompanhar e avaliar rotinas, normas de traba-
lhos e manuais; 
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� assegurar a manutenção dos padrões técnicos e normas 
gramaticais dos trabalhos e publicações; 

� executar os serviços de editoração e arte das publicações. 

���� COMPETÊNCIAS: 

� Estudar o fluxo de atividades e propor racionalização dos 
trabalhos administrativos, com base em levantamento de 
lay-out, fluxograma e quadro de distribuição do trabalho; 

� propor estudos e projetos orientados para a qualidade em 
serviço; 

� desenvolver, em parceria com a área de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos, seminários, ciclos de estudos, ofici-
nas de trabalho, encontros, voltados para o desenvolvimen-
to organizacional, gerencial e funcional; 

� estudar, propor e acompanhar planos e medidas voltadas 
para a simplificação de rotinas de trabalho, com vistas a 
maior produtividade e eficiência dos serviços; 

� realizar o levantamento de dados com vistas ao desenvol-
vimento de sistemas; 

� pesquisar e avaliar os equipamentos e programas voltados 
à modernização administrativa e à editoração de publica-
ções; 

� sugerir a aquisição de programas, com vistas à melhoria 
da qualidade de trabalho; 
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� elaborar minutas de documentos normativos e propor sua 
aprovação à unidade competente no Tribunal, por iniciativa 
ou em conjunto com a área interessada; 

� analisar, avaliar e controlar a metodologia de padroniza-
ção de fichas, formulários, impressos, organogramas, fun-
cionogramas, fluxogramas, publicações, manuais, relatórios 
e programação visual, controlando a sua utilização; 

� propor e implantar rotinas, normas de trabalho e manuais; 

� implantar, controlar e acompanhar na Seção Judiciária o 
Gerenciamento Eletrônico de Formulários e Impressos - 
GEFI; 

� assessorar na elaboração, padronização e editoração do 
relatório anual de atividades da Seção Judiciária; 

� elaborar e padronizar formulários e impressos, dentro dos 
padrões técnicos exigidos, encaminhando-os à área compe-
tente do Tribunal para aprovação; 

� providenciar a reprodução das publicações, impressos, 
formulários e documentos normativos, obedecendo à pa-
dronização estabelecida pela área competente; 

� pesquisar, avaliar e propor a aquisição de equipamentos e 
programas voltados à editoração de publicações; 

� proceder à confecção de fotolitos de manuais, relatórios e 
publicações; 
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� desenvolver trabalhos que requeiram tratamento de ima-
gem; 

� atuar como consultoria técnica, nos assuntos de sua com-
petência, às diversas unidades da Seção Judiciária; 

� distribuir as instruções normativas, manuais, regulamen-
tos de serviço e outros documentos normativos e publica-
ções às unidades da Seção Judiciária, orientando sobre a 
forma de manutenção, atualização e consulta; 

� orientar as unidades na elaboração de comunicações ad-
ministrativas, zelando pelos aspectos de padronização, cla-
reza, concisão e correção; 

� realizar revisão gramatical de publicações, verificando o 
cumprimento das normas e padrões estabelecidos; 

� executar os trabalhos de arte, composição, diagramação, 
paginação e impressão do Boletim de Serviço e outras pu-
blicações oficiais da Seção Judiciária com estrita observân-
cia dos padrões estabelecidos pelo Tribunal; 

� prestar assessoramento técnico especializado ao superior 
imediato e demais autoridades da Seção Judiciária; 

� acompanhar e avaliar qualitativamente os serviços espe-
cializados em arte gráfica;  

� executar e supervisionar os Planos de Trabalho e crono-
gramas de realização de atividades da Seção, de forma a ze-
lar pelo cumprimento dos prazos estipulados; 
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� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às ati-
vidades da unidade; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade, de-
legadas pela autoridade superior ou contidas em normas. 

���� ATRIBUIÇÕES DO TITULAR: 

� As atribuições do titular são aquelas descritas nas 
ATRIBUIÇÕES COMUNS DOS TITULARES. 
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SEÇÃO DE INFORMÁTICA 

���� SIGLA: SEINF 
���� SUBORDINAÇÃO: SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA 
���� TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO 

���� OBJETIVO GERAL: 

Realizar as atividades relativas ao desenvolvimento de 
sistemas de processamento eletrônico de dados, à instala-
ção, manutenção e suporte técnico de equipamentos e 
programas de informática,  rede local e comunicação de 
dados da Seção Judiciária. 

���� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Executar o desenvolvimento, a implantação, a documen-
tação e a manutenção dos sistemas de processamento ele-
trônico de dados; 

� prestar suporte técnico aos equipamentos e programas de 
informática e à rede de comunicação de dados; 

� orientar usuários quanto à utilização dos equipamentos e 
sistemas informatizados;  

���� COMPETÊNCIAS: 
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� Realizar o levantamento de dados com vista ao desenvol-
vimento de sistemas;  

� desenvolver, observando as normas de padronização, os 
sistemas de processamento de dados; 

� testar e implantar os sistemas desenvolvidos e prestar ori-
entação e treinamento aos usuários; 

� manter os sistemas em produção, desenvolvidos interna-
mente ou por terceiros, observando a funcionalidade dos 
mesmos e corrigindo distorções;  

� documentar os programas dos sistemas implantados e a-
tualizar as mudanças ocorridas; 

� dar suporte técnico aos usuários no que diz respeito à e-
xecução dos sistemas;  

� efetuar a implantação, a operação e a manutenção dos 
equipamentos de informática e da rede de teleprocessamen-
to; 

� testar softwares adquiridos ou desenvolvidos, bem como 
efetuar a sua instalação e acompanhar o seu funcionamento; 

� treinar os usuários no uso de softwares; 

� realizar ações preventivas e zelar pela segurança das ins-
talações e dos equipamentos; 

� executar  cópias de segurança dos Sistemas;  
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� montar, configurar, instalar e manter  equipamentos de 
informática e preservar a integridade dos dados nos siste-
mas informatizados;  

� acompanhar e controlar o funcionamento dos equipamen-
tos instalados e da rede de teleprocessamento; 

� executar serviços de manutenção da rede local; 

� documentar a configuração dos equipamentos de infor-
mática, cabeamento e hardware de rede, providenciando al-
teração, caso seja necessário; 

� administrar as contas e grupos de usuários que terão a-
cesso à rede; 

� coletar e consolidar dados para geração da estatística 
processual das Varas e da Seção Judiciária; 

� sugerir a aquisição de programas e equipamentos de in-
formática que atendam à necessidade de melhor qualidade 
do trabalho; 

� prestar consultoria técnica, nos assuntos de sua compe-
tência, às diversas unidade da Seção Judiciária; 

� prestar assessoramento técnico especializado ao superior 
imediato e demais autoridades da Seção Judiciária; 

� elaborar, avaliar e acompanhar os planos de trabalho, 
projetos e cronogramas de execução das atividades da uni-
dade e submetê-los à unidade superior; 
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� executar e supervisionar os Planos de Trabalho e crono-
gramas de realização de atividades da Seção, de forma a ze-
lar pelo cumprimento dos prazos estipulados; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às ati-
vidades da unidade; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade, de-
legadas pela autoridade superior ou cometidas através de 
normas. 

���� ATRIBUIÇÕES DO TITULAR: 

� As atribuições do titular são aquelas descritas nas 
ATRIBUIÇÕES COMUNS DOS TITULARES.
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SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  

���� SIGLA: SEPOF 
���� SUBORDINAÇÃO: SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA 
���� TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO 

���� OBJETIVO GERAL: 

Promover as atividades relacionadas  à proposição, a-
companhamento, análise, avaliação e execução dos re-
cursos orçamentários e financeiros alocados à Seção Ju-
diciária. 

���� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
� Analisar e conferir processos para emissão de documen-
tos de execução financeira; 

� proceder à execução orçamentária e financeira dos recur-
sos alocados à Seção Judiciária; 

� controlar saldos e cronogramas de desembolso; 

� emitir documentos para realização e anulação de despe-
sas; 

� elaborar proposta de orçamento para a Seção Judiciária;  
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� efetuar a movimentação de recursos orçamentários e fi-
nanceiros;  

� acompanhar e avaliar a programação orçamentária e fi-
nanceira. 

���� COMPETÊNCIAS: 
� Registrar e controlar os créditos orçamentários e adicio-
nais, bem como os recursos financeiros consignados à Se-
ção Judiciária;  

� emitir notas financeiras para realização e anulação de 
despesas, cheques, notas de pagamento, ordens bancárias 
ou de créditos, procedendo à regularização contábil dos va-
lores recolhidos; 

� processar a execução orçamentária, promover e acompa-
nhar a execução financeira dos créditos destinados à Seção 
Judiciária, de acordo com as normas estabelecidas pelo 
SIAFI;  

� controlar e registrar suprimentos de fundos, convênios, 
contratos e planos de aplicações;  

� receber e processar as solicitações de empenho, verifi-
cando formalidades legais necessárias à sua execução;  

� realizar a conferência prévia e liquidação de processos de 
despesas e documentos de pagamento;  

� proceder ao registro e ao controle de assinaturas de con-
tratos, convênios, acordos e ajustes; 
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� emitir comprovante anual de retenções, por favorecido, e 
providenciar a entrega de todos os documentos expedidos, 
nos prazos legais; 

� registrar os recursos financeiros recebidos, as despesas 
realizadas, bem como os saldos financeiros, acompanhando  
e controlando, diariamente, a disponibilidade orçamentária 
dos Programas de Trabalho e respectivos elementos de des-
pesas;  

� promover o pagamento das despesas e o registro dos pro-
cessos e documentos contábeis, obedecendo aos prazos e à 
legislação em vigor; 

� emitir, anular e reforçar Notas de Pré-Empenho, Empe-
nho e Notas de Crédito, devidamente autorizadas pelo Or-
denador de Despesas; 

� acompanhar os saldos de empenhos destinados ao paga-
mento de despesas com fornecedores vinculados a contratos 
e de natureza contínua; 

� emitir Notas de Lançamento; 

� proceder ajustes contábeis de valores recebidos de outras 
unidades gestoras; 

� proceder aos acertos contábeis solicitados pela área de 
controle interno; 

� promover a atualização do credenciamento dos ordenado-
res de despesas junto aos estabelecimentos bancários;  
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� realizar a conciliação bancária mensal das contas existen-
tes;  

� acompanhar e verificar no SIAFI as contas contábeis, 
procedendo aos ajustes e inconsistências; 

� encaminhar à unidade competente os documentos neces-
sários à análise e escrituração contábil;  

� emitir guias de recolhimento de valores recebidos indevi-
damente por fornecedores ou servidores; 

� emitir documentos contábeis necessários a liquidação e 
pagamento de fornecedores; 

� controlar o recolhimento de contribuições previdenciá-
rias, promovendo o seu registro e arquivamento; 

� receber, guardar e devolver cauções dadas como garantia 
de contratos de fornecimento de material, prestação de ser-
viços e execução de obras, firmados com terceiros; 

� encaminhar, à área de Controle Interno,  os processos de 
pagamentos relativos à execução financeira e patrimonial 
para prestação de contas, no prazo determinado; 

� elaborar relatórios e demonstrativos financeiros periódi-
cos, para encaminhamento aos órgãos competentes;  

� conferir e controlar os processos de adiantamento de via-
gem a serviço e prestação de contas de viagem;  
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� elaborar relatórios de concessão de diárias e providenciar 
sua publicação no Boletim de Serviço; 

� executar a folha de pagamento, emitindo documentos 
contábeis necessários à liquidação e pagamento; 

� realizar os pagamentos de auxílios a servidores e de for-
necedores, após conferência; 

� acompanhar e divulgar as publicações sobre a legislação 
fiscal, tributária, previdenciária e orçamentária aos setores 
subordinados; 

� elaborar proposta preliminar de planejamento e orçamen-
to para a Seção Judiciária;  

� elaborar cronograma de execução orçamentária  e subme-
ter à aprovação superior cronogramas de desembolso, pla-
nos e aplicação dos recursos repassados; 

� verificar junto ao Tribunal sobre a liberação de recursos 
orçamentários; 

� manter registro e controle dos recursos orçamentários e 
financeiros repassados pelo Tribunal;  

� emitir notas de crédito relativas a empenhos autorizados 
pelo ordenador de despesas, bem como processar as respec-
tivas anulações; 

� fornecer elementos para a elaboração das propostas or-
çamentária e financeira da Seção Judiciária e pedidos de 
créditos adicionais; 
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� elaborar e encaminhar aos órgãos competentes do sistema, 
os demonstrativos mensais dos recursos orçamentários recebi-
dos, empenhados e disponíveis, nos diversos programas e ele-
mentos de despesa; 

� acompanhar no SIAFI a programação orçamentária e fi-
nanceira, registrando a conformidade diária; 

� analisar a realização da despesa em confronto com o pre-
visto;  

� detectar necessidade de crédito orçamentário suplemen-
tar; 

� executar e supervisionar os Planos de Trabalho e crono-
gramas de realização de atividades da Seção, de forma a ze-
lar pelo cumprimento dos prazos estipulados; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às ati-
vidades da unidade; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade, de-
legadas pela autoridade superior ou cometidas através de 
normas.  

����  ATRIBUIÇÕES DO TITULAR: 

� As atribuições do titular são aquelas descritas nas 
ATRIBUIÇÕES COMUNS DOS TITULARES .
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SEÇÃO DE COMPRAS E 
LICITAÇÕES  

���� SIGLA: SECOM 
���� SUBORDINAÇÃO: SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA  
���� TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO 

���� OBJETIVO GERAL: 

Executar as atividades de compras e contratações da Se-
ção Judiciária. 

���� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Manter cadastro de fornecedores e prestadores de servi-
ços; 

� analisar e acompanhar processos de fornecimento ou 
prestação de serviços; 

� executar atividades relativas à aquisição ou contratação 
de bens e serviços; 

� prestar apoio às Comissões de Licitações; 

� elaborar documentos contratuais e respectivos extratos e 
aditamentos; 
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� manter sistema de controle de vencimento dos instrumen-
tos contratuais; 

� acompanhar o cumprimento dos contratos e conferir do-
cumentos de cobrança; 

� analisar reajustamentos de preços. 

���� COMPETÊNCIAS: 

� Organizar e manter cadastro de fornecedores e prestado-
res de serviços no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores — SICAF ou outro instrumento próprio de 
controle, devidamente atualizado e pronto para consultas; 

� realizar o levantamento de preços; 

� formalizar e instruir processo de aquisição/contratação, 
informando a modalidade de compra;  

� solicitar a emissão de notas de empenho para as compras 
e contratações autorizadas; 

� selecionar interessados do ramo pertinente para emissão 
de convite;  

� providenciar a emissão e distribuição de Carta-Convite 
aos selecionados, controlando os prazos; 

� receber e analisar propostas de fornecimento ou prestação 
de serviço nas modalidades de Compra Direta ou Convite;  
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� elaborar mapa comparativo de preços e de compareci-
mento; 

� orientar e verificar a análise dos casos de dispensa e ine-
xigibilidade de licitação;  

� analisar as propostas de habilitação ou desclassificação 
de licitantes na modalidade de convite;  

� analisar as propostas de aplicação de penalidades a for-
necedores e prestadores de serviços e submetê-las à aprova-
ção superior;  

� analisar as propostas de anulação de licitação, submeten-
do-as à aprovação superior;  

� adjudicar resultado da licitação na modalidade de convite 
e solicitar a homologação da autoridade competente;  

� providenciar a divulgação do resultado de licitação na 
modalidade de convite; 

� providenciar emissão de atestados de capacidade técnica 
de fornecedores e prestadores de serviços;  

� emitir demonstrativos relativos ao desempenho de forne-
cedores e prestadores de serviços; 

� apoiar nos procedimentos relativos à atuação das Comis-
sões de Licitação; 
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� solicitar, acompanhar e verificar a emissão de bilhetes de 
passagens e cargas aéreas, junto a fornecedor contratado 
para tal finalidade;  

� pesquisar e acompanhar legislação vigente de interesse da 
área; 

� elaborar, dentro dos prazos estipulados, contratos, cartas-
contrato e convênios advindos de todas as modalidades de 
procedimentos licitatórios e também das adjudicações dire-
tas; 

� elaborar os necessários aditamentos aos instrumentos 
contratuais, no âmbito da sua competência; 

� elaborar ordens de serviço objetivando designar um exe-
cutor que ficará responsável pela fiscalização e real cum-
primento dos instrumentos contratuais afetos à sua área; 

� elaborar extratos de contratos, cartas-contrato, aditamen-
tos e retificações, encaminhando-os, em tempo hábil, à área 
encarregada em providenciar as publicações de documentos 
no Diário Oficial da União; 

� conferir, em seus aspectos jurídico, econômico e adminis-
trativo, os contratos, convênios, cartas-contrato e aditamen-
tos; 

� manter arquivo cronológico de todos os documentos ati-
nentes à área, consoante a legislação aplicável; 
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� distribuir cópias dos documentos a todas as áreas perti-
nentes; 

� acompanhar o cumprimento dos instrumentos contratuais 
em suas cláusulas essenciais e acessórias; 

� acompanhar o vencimento dos contratos, convênios e ou-
tros para efeito de aditamento ou nova licitação; 

� verificar e informar, em caso de inexecução total ou par-
cial dos diversos instrumentos contratuais, as penalidades e 
multas aplicáveis ao contratado inadimplente; 

� conferir os reajustamentos de preços apresentados pelas 
empresas contratadas, bem como verificar os índices por e-
las utilizados; 

� encaminhar à área de planejamento as alterações finan-
ceiras efetuadas nos contratos, para anulação ou reforço de 
empenho; 

� executar e supervisionar os Planos de Trabalho e crono-
gramas de realização de atividades da Seção, de forma a ze-
lar pelo cumprimento dos prazos estipulados; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às ati-
vidades da unidade; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade, de-
legadas pela autoridade superior ou cometidas através de 
normas. 
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����  ATRIBUIÇÕES DO TITULAR:  

� As atribuições do titular são aquelas descritas nas 
ATRIBUIÇÕES COMUNS DOS TITULARES. 
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SEÇÃO DE  MATERIAL E 
PATRIMÔNIO 

���� SIGLA: SEMAP 
���� SUBORDINAÇÃO: SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA 
���� TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO 

���� OBJETIVO GERAL: 

Receber, armazenar e fornecer materiais de consumo, ze-
lando pela manutenção dos níveis de estoques, bem como 
registrar e controlar os bens patrimoniais da Seção Judi-
ciária.  

���� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Atender as requisições de materiais de consumo, obser-
vando os estoques existentes no almoxarifado; 

� prever a aquisição de material; 

� receber, conferir e armazenar adequadamente os materi-
ais destinados ao almoxarifado; 

� proceder a inventários de material de consumo e perma-
nente; 
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� organizar e manter cadastro de bens patrimoniais da Se-
ção Judiciária; 

� emplaquetar os bens incorporados ao patrimônio; 

� controlar a movimentação e a responsabilidade sobre os 
bens patrimoniais. 

���� COMPETÊNCIAS: 

� Propor a previsão e a programação do material a ser ad-
quirido; 

� propor escalas de requisição de material;  

� emitir balancetes mensais e anuais de material;  

� exercer controle físico-financeiro de materiais adquiri-
dos, distribuídos e em estoque; 

� executar especificação, codificação e padronização de 
material;  

� manter o estoque de formulários e impressos padroniza-
dos;  

� verificar os prazos de entrega de material adquirido;  

� emitir, mensalmente, relatório de movimentação de mate-
rial;  

� emitir pedidos de compra de material, submetendo-os à 
aprovação superior;  

� receber e atender as requisições de material;  
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� catalogar requisições pendentes para atendimento futuro;  

� receber os materiais adquiridos, conferindo-os com as es-
pecificações constantes do processo de aquisição e atestan-
do as Notas Fiscais;  

� atualizar o sistema de cadastro de fornecedores quanto às 
condições de entrega do material;  

� propor níveis de estoque mínimo, para fins de reposição;  

� comunicar o recebimento do material adquirido aos ór-
gãos que deram origem ao processo de compra;  

� providenciar o armazenamento do material destinado ao 
almoxarifado, de forma adequada, em local seguro e com-
patível com a sua natureza;  

� informar à autoridade competente sobre os fornecedores 
inadimplentes; 

� receber, classificar, codificar, cadastrar e controlar bens 
patrimoniais;  

� tombar e emplaquetar os bens incorporados;  

� proceder a inventários periódicos de bens patrimoniais;  

� fiscalizar e acompanhar a movimentação de bens móveis, 
mantendo atualizado o cadastro dos bens;  

� propor baixa, permuta, cessão, recuperação ou alienação 
de bens considerados inservíveis, antieconômicos ou ocio-
sos;  
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� emitir e controlar Termos de Responsabilidade dos bens 
patrimoniais;  

� fiscalizar o cumprimento de normas técnicas de utilização 
e manutenção de máquinas, equipamentos e outros bens; 

� providenciar reparos ou substituições dos bens móveis, 
quando necessário; 

� emitir e controlar cautelas de material permanente;  

� recolher e redistribuir os bens móveis, quando necessário;  

� executar e supervisionar os Planos de Trabalho e crono-
gramas de realização de atividades da Seção, de forma a ze-
lar pelo cumprimento dos prazos estipulados; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às ati-
vidades da unidade; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade, de-
legadas pela autoridade superior ou cometidas através de 
normas. 

���� ATRIBUIÇÕES DO TITULAR: 

� As atribuições do titular são aquelas descritas nas 
ATRIBUIÇÕES COMUNS DOS TITULARES.
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SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS 

���� SIGLA: SESEG 
���� SUBORDINAÇÃO: SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
���� TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO 

���� OBJETIVO GERAL: 

Supervisionar, fiscalizar, acompanhar e avaliar os servi-
ços essenciais de limpeza, conservação, obras e serviços 
de engenharia, copeiragem, manutenção, operação e trá-
fego de elevadores. 

���� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Controlar,  acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de 
conservação, copeiragem e limpeza executados por tercei-
ros;  

� promover, acompanhar e fiscalizar obras e serviços de 
manutenção;  

� manter, em perfeito estado de funcionamento, as instala-
ções telefônicas, elétricas, hidráulicas, de esgoto e de pre-
venção de incêndios;  

� acompanhar e supervisionar os serviços de operação e 
manutenção de elevadores; 
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� controlar os serviços de reprodução de chaves. 

���� COMPETÊNCIAS: 

� Estudar planos para melhorar as instalações físicas do e-
difício, adaptando-as às necessidades da Seção Judiciária;  

� promover a execução de manutenção preventiva e corre-
tiva das instalações elétricas, hidro-sanitárias e telefônicas;  

� providenciar e orientar os serviços de limpeza e manu-
tenção do edifício, elaborando planos de trabalho;  

� implementar os serviços de copeiragem, verificando o 
pronto atendimento de todas as unidades da Seção Judiciá-
ria;  

� atestar notas fiscais de serviços de terceiros;  

� providenciar a confecção de chaves e manutenção de fe-
chaduras;  

� executar serviços de operação e tráfego de elevadores;  

� controlar a aquisição e o consumo de gêneros alimentí-
cios;  

� executar serviços de movimentação de bens e utensílios; 

� executar serviços de carga, descarga e transporte interno 
de bens e utensílios;  

� controlar e fiscalizar a execução dos serviços realizados 
por terceiros, no que concerne à conservação e limpeza;  
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� promover e fiscalizar os serviços de dedetização periódi-
ca, contra roedores e insetos;  

� verificar, diariamente, as condições de higiene e limpeza 
das edificações, especialmente dos lavatórios, banheiros, 
copas e cozinhas;  

� inspecionar e preparar, com antecedência, os recintos on-
de serão realizadas audiências, aulas e outras reuniões;  

� providenciar os pedidos de lavagem de roupas, capas, 
carpetes, cortinas e tapetes;  

� providenciar a distribuição e controle de material de higi-
ene;  

� promover a instalação, troca e remanejamento de luminá-
rias, lâmpadas, interruptores, disjuntores, aparelhos de ar 
condicionado, máquinas copiadoras e outros, na área de ele-
tricidade;  

� promover a instalação, troca, remanejamento e reparos 
em aparelhos telefônicos, quadro de distribuição, rede in-
terna, e outros serviços na área de telefonia;  

� promover reparos na rede hidráulica e de esgoto sanitá-
rio, bem como instalar pontos de água e esgoto;  

� proceder limpeza de caixas de água, caixas de gordura, 
caixas de inspeção e outros serviços na área hidro-sanitária;  

� promover a instalação, troca e remanejamento de paredes 
divisórias, armários modulados, balcões, cortina, acessórios 



JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA — 
TRF - 1ª REGIÃO 

Padrão 1 — 137 

para banheiro, instalação de portas e execução de pequenos 
reparos, montagens e desmontagens de móveis, bem como 
aberturas e consertos de fechaduras em geral e outros servi-
ços na área de marcenaria;  

� promover a manutenção, recuperação e construção de pa-
redes em alvenaria, recuperação e instalação de revestimen-
tos de pisos e paredes, chumbamentos e colocação de es-
quadrias e outros serviços correlatos;  

� promover a manutenção periódica dos equipamentos de 
prevenção de incêndios; 

� organizar e manter em perfeito estado os quadros de avi-
so, placas de identificação e outros meios de comunicação 
visual utilizados na Seção Judiciária; 

� autorizar a afixação e a divulgação, em locais apropria-
dos, dos assuntos de interesse da Seção Judiciária; 

� executar e supervisionar os Planos de Trabalho e crono-
gramas de realização de atividades da Seção, de forma a ze-
lar pelo cumprimento dos prazos estipulados; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às ati-
vidades da unidade; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade, de-
legadas pela autoridade superior ou cometidas através de 
normas.  

���� ATRIBUIÇÕES DO TITULAR: 
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� As atribuições do titular são aquelas descritas nas 
ATRIBUIÇÕES COMUNS DOS TITULARES.
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SEÇÃO DE COMUNICAÇÕES E 
ARQUIVO ADMINISTRATIVO 

���� SIGLA: SECAM 
���� SUBORDINAÇÃO: SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA 
���� TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO 
���� OBJETIVO GERAL  

Executar e controlar as atividades de expedição, recebi-
mento e distribuição de correspondências, autuação e 
controle de processos administrativos. 

���� OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
� Acompanhar a expedição, recebimento e distribuição da 
correspondência administrativa da Seção Judiciária; 

� operar e manter em funcionamento os equipamentos de 
telex, fac-símile, central de PABX e reprografia;  

� receber e repassar ligações externas;  

� acompanhar o recebimento, registro, classificação, arqui-
vamento e conservação dos processos administrativos e do-
cumentos. 

���� COMPETÊNCIAS: 
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� Orientar os serviços de expedição de correspondências, 
via malote, entrega direta, franquia postal e aviso de rece-
bimento;  

� providenciar a atualização e divulgação de endereços das 
unidades administrativas da Seção Judiciária; 

� acompanhar os serviços de recebimento e distribuição de 
correspondências e jornais;  

� controlar o franqueamento de correspondência e telegra-
mas; 

� acompanhar a manutenção preventiva e carga da máquina 
de franquia junto à Empresa de Correios e Telégrafos;  

� acompanhar a postagem de objetos com Aviso de Rece-
bimento e Mão-Própria, verificando os controles próprios;  

� atestar serviços de expedição para efeito de pagamento;  

� executar e controlar os serviços de autuação, cadastra-
mento, controle e movimentação dos processos administra-
tivos;  

� executar e controlar a operação e manutenção dos equi-
pamentos de telex, fac-símile, central de PABX e reprogra-
fia, bem como os seus custos;  

� controlar a utilização dos serviços de reprografia, efetu-
ando leitura mensal dos medidores das máquinas;  
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� acompanhar e atestar a execução dos contratos dos servi-
ços de reprografia, correios, telefones, telex, publicações, 
assinaturas de jornais, manutenção PABX e outros ineren-
tes à área; 

� controlar a execução das atividades relativas à classifica-
ção, arquivamento e recuperação dos documentos e proces-
sos administrativos; 

� proceder à guarda do acervo arquivístico, obedecendo à 
tabela de temporalidade específica; 

� proceder ao descarte de documentos de vida temporária 
em articulação com as unidades interessadas; 

� promover a conservação, higienização e desinfecção dos 
processos administrativos e documentos arquivados; 

� providenciar a restauração de documentos e volumes da-
nificados; 

� efetuar empréstimos de documentos e processos adminis-
trativos mediante a realização de rigoroso controle; 

� encaminhar correspondências oficiais e matérias para pu-
blicação na Imprensa Nacional; 

� receber e retornar à unidade interessada matérias recusa-
das pela Imprensa por motivo de erros; 

� efetuar entregas diretas em localidades próximas à Seção 
Judiciária, desde que por meio de expediente externo, devi-
damente autorizado; 
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� executar e supervisionar os Planos de Trabalho e crono-
gramas de realização de atividades da Seção, de forma a ze-
lar pelo cumprimento dos prazos estipulados; 

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às ati-
vidades da unidade; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade, de-
legadas pela autoridade superior ou cometidas através de 
normas. 

���� ATRIBUIÇÕES DO TITULAR: 

� As atribuições do titular são aquelas descritas nas 
ATRIBUIÇÕES COMUNS DOS TITULARES. 
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SEÇÃO DE SEGURANÇA, 
VIGILÂNCIA E TRANSPORTE  

���� SIGLA: SEVIT 
���� SUBORDINAÇÃO: SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA 
���� TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO 

���� OBJETIVO GERAL:  

Supervisionar, controlar, fiscalizar e realizar os serviços 
essenciais de segurança, vigilância, portaria e  transporte 
da Seção Judiciária. 

���� OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Executar os serviços de segurança de pessoas e bens pa-
trimoniais; 

� acompanhar e fiscalizar os serviços de vigilância e porta-
ria; 

� realizar o transporte de autoridades e servidores da Seção 
Judiciária; 

� controlar e promover a guarda, manutenção e conserva-
ção da frota de veículos da Seção Judiciária. 
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���� COMPETÊNCIAS: 

� Promover medidas adequadas para resguardar a seguran-
ça pessoal dos juízes da Seção Judiciária; 

� acompanhar e orientar o controle da entrada, saída e trân-
sito de pessoas, veículos, materiais e volumes nas instala-
ções da Seção Judiciária, de acordo com as normas inter-
nas;  

� organizar e fazer cumprir a escala de serviço do pessoal 
de segurança e vigilância; 

� realizar as inspeções de segurança e o acompanhamento 
das Sessões de julgamento; 

� aplicar planos de emergência, quando for o caso;  

� realizar a abertura e o fechamento das portas e portões de 
acesso às dependências da Seção Judiciária, nos horários 
determinados;  

� controlar e orientar os serviços de vigilância realizados 
por terceiros; 

� auxiliar no combate, em nível de primeiro atendimento, 
incêndios, inundações e quaisquer eventuais, sinistros, nas 
dependências da Seção Judiciária; 

� zelar pela integridade dos bens patrimoniais da Seção Ju-
diciária, bem como pela inviolabilidade de suas dependên-
cias, especialmente fora do horário normal de expediente; 
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� diligenciar, após o término dos expedientes normais, para 
que sejam desligados da rede elétrica os equipamentos, má-
quinas e lâmpadas deixados ligados, registrando o fato em 
livro próprio;  

� controlar e disciplinar as áreas de estacionamento e de 
carga e descarga;  

� organizar e manter o quadro de chaves, bem como manter 
duplicatas das chaves de todas as instalações da sede da Se-
ção Judiciária; 

� promover as solenidades de hasteamento da Bandeira 
Nacional, de acordo com as normas internas;  

� prestar informações e encaminhar o público às diversas 
dependências da Seção Judiciária; 

� recolher, registrar e guardar até a devolução os objetos 
encontrados nas dependências da Seção Judiciária;  

� acompanhar e informar, à autoridade competente, a ocor-
rência de irregularidades;  

� promover a segurança das instalações e equipamentos, de 
acordo com as normas internas sobre a matéria;  

� promover a instalação, manutenção e sinalização técnica 
dos equipamentos de prevenção e combate a incêndio; 

� executar e controlar os serviços de vigilância e rondas in-
terna e externa;  
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� realizar, se necessário, o transporte dos juízes da Seção 
Judiciária, alocando motorista, quando o titular estiver im-
pedido de realizar a tarefa;  

� atender as requisições de transporte e  controlar o uso dos 
veículos;  

� receber, registrar e distribuir  veículos para composição 
da frota da Seção Judiciária; 

� providenciar e controlar o licenciamento e seguro da frota 
de veículos da Seção Judiciária; 

� organizar e manter atualizado o cadastro de veículos e 
motoristas;  

� elaborar os controles de custo de manutenção, consumo 
de combustíveis e lubrificantes e outros previstos em nor-
mas;  

� promover vistorias em todos os veículos, objetivando a 
verificação da existência e conservação dos equipamentos 
obrigatórios; 

� assegurar, no que diz respeito a manutenção e conserva-
ção, que os veículos sejam usados conforme as exigências 
das leis e regulamentos de trânsito; 

� orientar e fiscalizar os motoristas quanto ao cumprimento 
das normas legais de trânsito, bem como ao porte de ferra-
mentas e equipamentos obrigatórios; 
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� autorizar o abastecimento, lubrificação e lavagem geral 
dos veículos; 

� providenciar, de imediato, a realização de manutenções e 
serviços necessários ao perfeito funcionamento dos veícu-
los; 

� adotar providências necessárias ao recebimento de inde-
nizações provenientes de eventuais sinistros com veículos; 

� apurar responsabilidade decorrente da má utilização, in-
fração e acidentes com veículos; 

� em caso de acidentes de trânsito, proceder ao levanta-
mento e à avaliação dos danos materiais sofridos pela viatu-
ra envolvida, apresentando orçamento, com vistas ao seu 
conserto; 

� executar e supervisionar os Planos de Trabalho e crono-
gramas de realização de atividades da Seção, de forma a ze-
lar pelo cumprimento dos prazos estipulados;  

� elaborar relatórios, estatísticas e estudos referentes às ati-
vidades da unidade; 

� desempenhar outras competências típicas da unidade, de-
legadas pela autoridade superior ou cometidas através de 
normas.  

���� ATRIBUIÇÕES DO TITULAR: 
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� As atribuições do titular são aquelas descritas nas 
ATRIBUIÇÕES COMUNS DOS TITULARES. 


